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מאסף

ירושלמימתלמודואגדותןככליתלמודכש"סהמפוזריםוהמדרשיםהאגדותלכל
וחרושיןורר,"זןהריטבן/אהרשכ//אןןז Hרר,מבוחרושיןותוםפותןרש/יפירושעם

 •הכותברובכאורירושלמיאנדותועל •בבלימש"סהאנדותעלינחואלהכל Iהמאסף)הרב(מאתב Jהכור
הכוללהחכםהנאוןתמיםצךיק,אישיחךוחיבראסףאלהכלאת

זצ"לחניבןשלמהבריעקבמרבא
נוספוועליהם

ז"לאידלשהלוייחודהכ"ראליעזרשמואלמרבאישראלנרהאתמירגאוןחלרבאגדותחרושיא)
 •ז"לפינטויוםףכ"ריאשיחונ\הרןןרהנאוןהמוםמךהרכחדושיןנחריא"ף]עיניםמאורכ) •(מהרש"א)

ומדיבאדיאריההידהומהר"רהכוללהרבוהוםיפןאפםן Iל IIזהמחברהרבשהשמיטואגדותהוספותכולליהודהניתכ)

חדושיםד) •הנונהאמרבשםאותםויזכירןלזז/הרבחדושיבלוושבוםףמהאנדותמאמרכלועלןבוויביציארבל/זז

המצויןהדייןמאתחרושים Iשלמהקהלתה) .דיונח)קיקיוןס'(בעהמז/זלתאומיםיונהמוהר"רכוןרגדולמהנאון
 . jחערוממןירושלמישבאנדותחמורותמלותכאורו) •רכתינלונאקזדק/דייןזל Iזזלמןיקותיאלשלמהד"וiב

הנפלאהספרבונוסףועוד

יןכ')יעקבשבותתזושי/יעקבחקס'(בעהמז/זלריישריעקבמוהר/זרכיןדמוובהקהנדולהנאוןהרבמאתיעקבעיוז

 •כעררלארכר Iכהעדרלאשיצאויעקבעיןםפרישבכלכקודשהמעלותוכלההוםופתשארכלעם

--~ 

ספר

 "י

 .עתהכןחוספנואלהכלועל

מועילות.וחרשותנככרות,הוספותעשרהעארכ
 oהפ~רושיםהמההלא •הרפוסעיןעודשזפתןלאריבן
יוףסיד ·יוסףעףניוסף·עז

 •מעליידהמפורשותהוספותעשרהעשתיועוד

ווילבא
ם ~רוהאחיםהאלמנהוהוצאותוספנד

לפ"קהלס כ.ה}'רשאיעקבגאוןאתנחלתנואתולניבחרשבת



חחדשותחחוםפותעשרחארבעחןואלח
 :הזחיעקבעיןבספרעתחשנוספו

יהודה)ניתוסע"פנםניי :lניס ,(ילאיעבקמעיןשנשמטודייוגתהאנדות Iותוספותפרש"יעםאגרותת\פסותא)
עלכתחהלחשוכרויעןויעקבועיון Iבהריא"ף Iאגרותחרושיכס.פרוכאוריLפחדושיםעלידtבונמצאים

 Iמזיינחשיטמםהלמאמריםשכהםחחדר-שים ,עלציוניםכתוכםהמדפיסיםהצינוהע"יעלאחכ"נלווכיויהי Iהשם"

דייטבועתההנהוגברמאודגדייפהנפקדהמארמשמקוםלהראות',~כנםרא''מלתאוככגאוידתכניתציוןעליהםוהציכו
 • ] [רכועבחצאיפנו jדגאחל.וכלפות,ותוםפרש'ייעליהםהע"יאלהחםהמאמריםכלתאואפפנו

 •חנכוןהפטשע"ד Iלהאנדותמפפיקכאורכוללחנוך)הליכות(אויוסףעץ )י"כ(ב)
רג./זכ' '''עיחרןורתבריאלהכי Iהמדרשיםוממפרשיוהאחרוניםהרא'~ןניםהש"סומפמרשיהאנדותפמרשימראשימלורiפנ

זונדלחנוךמיהר"ר , •פפריםושארידרושפסריימהרכה

מ fl(נחע'זל'יוסףר /fנמןרר.הצעותע"פ Iוהתסומיםהעמוקיםלמאמריםהכאורירחיכיוסף)פורת(אויוסףענף )י"כ(ב)
עלזי~יעףנייףסעץפיו •הדרושופפריהמפרשיםמכחריע"פ Iקצריםודרושיםלכחקריוהקדמות

 ,) Iיכיינתדן,מארנהסחררש

פפיקתא Iוילקוטומדרשיםוירושלמיככליכש"פהמאמריםמרימותמראהיוףסיר )י"כ(ד)·
 ;זהרותקוניובזהרופדר"אומכילתארכתי

 ~ )*נ /fםא'ענשםלמטה(ינקניישראלנאונימפפריספריםושבעיםשניםמןונאפסונלקטוגאוניםחרושיוי) I(כה)

פירוישהםומנמרחיישראלחכמיפפריממצולותטוכותומרנליותפניניםרכהעלהחסברי)שםנירע(לאיעקבגאוןי)'(כו)
 •הזהלפפרתפארתגאוןעטרתויענדם Iהש"פלאנדות

דז.גוכהק jהגאומאתוכמפרשיו,י ffכעותקוניםהערות Iתוגרפאחלופי "מקומותמראהכלולביום·אוצר )י"כ(ז)
 •זצ"לברלין(פיק)ישעיהומהר"ר

 ,) Iוכילאיתןמכtעילסו(בעהמ/ממינפקזי'לאנרהםמוהר"רכוןהנדולהנאוןמאתוחרושיםכאוריםאיתןאהבתי)'(כח)

 ,)/יכום /fשעלכ /fהרגינמיקימ/ו(בעהפייניק /fאכדז"לנכרךיהורהר /fמוהרכוןדגדולהנאוןמהרכחגרי"ננמוקיי)'(כט)

 •ל lfזם"חרמבכןאברהםרכינומאת Iככללל /fחודרשתעלמאמרי)

הק/.ח"חשלכעלל"זחורוויץחלויישעיחרכינומאתוהאנדותהדרושיםכללייא)
 •ירכ/)ירשיםמסלתם'(בעהמל /fזלוצאטוחייםמשחמוהר"רכוןהחפידמהנאוןהאנדותעלמאמריב)

 •ןרכו)דתלשרנמיאם /f(בעהמל lfזחיותהירשצכי'ר fמרר,רכוןהחכםהגאוןהרכמאתהאגדותמבואיג)

 •שכאגדההחמורותהמלותאתיהוד~ת-אשכנזיתללשוןיתרנםורגמן Iהמו )י'כ(יד)

ב'~'זומתםוהדפםנים :ז/ל'הכותבהרכמחרושיי /fעברך,בהשנשמטיההשמטותאתנםלמקימיתיה!השבנייכןכשלמותהדפסנופירשיי
ההמשטיתתאנםיהןלמקומיתהשבניוכןלן'זהמז:רברכחיישנדפםכפיכשלמותחדפסנואנדותחדושיחספראתל,נם flזדך,בנחיישנדפסיכפי

 •חזחלס~רכחקרנתנןנזרכיתחנןהזחי flבע.שנןספיבקרשהמעלותייתרי. vהעחלקילכלבשימיתםיהדפסניםליזף flמחדושיחריאשנשמטן

 ~ל flהננאוניםחדושימהםשבלקטיספריםושבעיםהשניםהםז*אלה

ה'וגכורותכ) Iטתורחכראולעתיסכיבהומפראג)ל ff(ימרך,הגולהכארוכחייב) .ליעקכאמח Iהיסאיי Iיעקכאהלומישרגארחוחכמיסאמובח Iאכרכבאל Iארשירא)
ו JNרר.מכחדושיח) ,גאזי)ראש ffהרל(ישכהזהכז)והמצוה,רח.ורה )ח,הישרדררוחידותםוחכמיסדכריל)ו'זופיזעבץמשהומוהגי(משהדרש I Jffהרדרשוחד) ,אריגכורח
rמהרחדושיוסופרםחת Iלבאימייל ffז Jקאצעבעלעבכאגעשאוימ ffהגחדושי Iל ffזא ffהגרחדושי Iי) ff(כראשעטרחכעלחדושיוא ffהרשכחדושי ff חיוחI רג.דחושיff יוס~מ
וחייס Jכחרכיקו'!פורווסיםלחם Iחמלשלםחל) •הכיתככוד ,"פזכלי 1 ,רקיבליכ)דכש,יערוח Iהגזיתרושמועהזייכי)אכז,טודיט)ל, ffזבאטאבזאהזהל~יש\אל
בפוצוח Iפמראג)ל H(לרמד.ישראלבצתנ) ,תרגימאמיבי Iחוכהמלחמת Iשמואלמדרשודודמצודת Iא) ffהרחידל(העיזמראית N ~ Iישים fמהר Iמשחמשאת Iה'טעשי Cמ

 Iיצקחעיביור"יאי Jעיוצכיערטת Iלברר Iערואהרגעולת Iאפריסללותועועקריסועקי~הע)שטש),ומזאמל ffזהלויישראל(להג"מישראינצחושלוסבוה Iיהודה

 ,יוסףראשר)מהש,קהלת ) p ,ח"לצצ) .עיגיספתת Iיצחקפניו ~'יהושפבי Iמסכירותסיפגפ)מווייקאמיר),מ ffמא ffשל·טאהרגיצחקמ/הגוארוהמפ J(להררש
 .לעיניסתאוה Iחייסד!גרת Iירשאלתפארת Iהעורהד.ורת Iחסיריהודהר'תוספות Iא ffהרשנתושכתת)המדות,שיורי Iובצתקמטהישש)

והמותרגםן Iב Ifהנרינמוקי Iאיתןאהבת Iיעקבנאון Iנאוניםחדושי Iיופףוידיוסףענף Iיוסףעץ Iבלוםאוצרiכהפירושידפסת,רזכית IIד
 •שיחיחוכר1ןםנכל'ואופזנכלמהם-צת'.לאא~ל Ifולחו ifיסס 1Jלהדכלעדנולאישרשותואין Iהיאלנדנןים)ם!(חמךפיבולחלאנל



כתוספותגטברףקמאבבאראשוזפרקאבותארבעהרשווי
מררגובכקוגממוכו"גככנזנוריו 5רמיןמגג tiוכ •גיiכו ti;י tiאילימאכגווגס: ':iוסזיקננופסרrרפס ti[נגיפה'וגiכוכיס:גנימיס •קכ;סרברי

כיהו tiגי tiומפיכוגגונרהוס Sמוסוימכמפוממ Sימכ)כפמיכו :נרן tiגגריעכיסןס Sורכוסגגסכררוגכיסרמהס ti •רביצה
 tiמחומיוהריכזכזמגסמכזכז )'ג(גי"כוiכגמיוממריגןמזוייכרכממגג tiמרקרןהוגרססרווfvנכיסגגיסמiכגרס tiוכרגגיסכגגטס ti •בעיטה
גיס'מiכרמי:ואילוווזכמגףמהרוגקגס ti fרייכותמגיסיכ tiחונ~וגסוrגרייוי 5מסזיקוומיןקרןגיכסזיקססגמסומיןקיןגיכi:יויקרטכומן
גרfitנגחןריכיויייiכמ tiנגגמיייימפיכוסוגגרסרכממימתרגכקיןגיסרווסכגו
גמ tiיורגגמ'יiס tiסמימiכ 5וככפיקגזקכממ tiוכמיגסכגופגגמיסג'ככ"ר

ti מאי :גסti מכגיסרקריגניזוסגמ
ינוףגיגiכיכגמיגגיפסינחגירגrכיכ

ti מיור!:i ממti רגגיפסגויון •רגגסוור
גכיחסגגיפסהך 'כ~גמיiכיסויגiכיכ
כסגiכו:פתחנסוף]רחיפמוכמ •סימ

טויממ tiמיטוייגוףגי •ככגיפס
(מיאשנא'בקרואלאנגיחהאיויגחכיבא)(שמוחור tiגיוכרעוfכ •כגגיחסוםייםרגגסו:

ויאמרברזלקרניענהכנבוצדקיהלוויעשכב)מכמסומכנףסורגיגiכיכוכמסומגנור
ואומרוגוןארםאתתנגחבאלההןאמרכהכמוגניפi:י,סו • jגלומר :גנח(םור)
קרניוראםוקרנילוהררשורונכורלג)(וביוםוגיגמרן Pכניחiכמגמומ ':iסניףרחיפrג
כוכיחס lנמנסויגכיפסרמכחיכמימי

מדנריד"תוכ//תואומרמאיינגחעמיםנהםרסמסניףרחיפrגרסייוגגכיפססימוו
 :לוהדרשורובכור/ש Iתילפינזלאקבלה •מרסנכי :סימרכקרוכורו i:!מגגיחס

[נשיכהנגיפההיאמאידקרז[תולדתשםמiכסוריגזוגיגתיכמרסגגורגםitסור
נגיחהשנאמאיובעיטה]רביצהגיגתיכור i:!כטויגגיורתונכי i:!מי

נלארם :יעסוטוימהמ,טור tiיגוף מינגיפהיגחכיבא)(שמוחדכתינאניהדקרימתמוי tiכיגגrגכו ti י;::מזכמ'כיסרמימ
דתניא]היאנניחהנגיפההאייגוףכי(שם)כתינוו tiסגתגווןרורמיינח.,גיכתיבנוופ:
היאזולךלורמבנגיחהוסייםבנגיפהפחתסויגגיפסמגככגזרעכיווכמגסרגג

כידכתיבאדםגבימ"שנגיחה'היאזונגיפהמ l/כקרגיו'גורורפוגגומרמו Sוכ i:!מגכ i:!מ
דאיתאדםיגוף,כידכתיבבהמהגבי/ש Iומיגחכגגיפסכסוכיתווגורומיוגוכזכמכיסמ,ת
מזלאלהדליתבהמהיגחכיכתינמזלאליהמגממעןכקרן[רזויפת](כגיפrכ)רסימ

כנוף:קיןוכiכחיכתנגווכסכגחכנכיחס
כקי'אתאסקג'/ס:מיסומי'אמר "ינוףכיכתינמ

השורנזיקיואבותארנעהא] Iנפים,יעבברף'חוסוגיכסונם :ריקיס 5כנמוגס
וכון.וההכערוהמבעהוהבורוהכר~ווכס tiכתהטוכו:אם'יס lי tiכר

ושמואלאדםזהמבעהאמררבמבעהמאי :כגכיוגתיככמדסמכוכמכגכיווכוריגס
גכגכומגממגכגכוג ti'תרגומואינליי!

אדםזהמבעהאמררב •השזזהמבעהאמרן tiסזסוככעסמוכרסיכגךגכויון tiג
לילהוגםנקראתאשומראמרגא)(ישעי'דכתינן tiרסייוגסוממנוכסון tiגרמכגגס

ti 'השןזהמנעהאמרושומאלנעיותנעיוןאםשלישמגו~ס:ופגגמיסמנוכספעמי
מצפוניונבעועשונחפשואיךא)(עובדיהדכתיבמוכוככומ Sכוכככזכזמרסזוייכ i:!כיתו'
 :מטמרוהיאתגלייזעשואיתבלישאיכדיויוסףרבכדמתרגםמשמעמאי
שלישמאישלישעדבמצוההונארבאמרזיראר IIאאסיריאעיבט'רף

מצותאתלתאליהאתרמיאימעתהאלאניתושלישאילימאב]יענשם

גאוניםחרושי

(יסרמיחארם
כחיכ r{6מ

'ו'.בכ"ןיגחכיכ'כ
 .'ס tפ'רו 'כ::ג "' Z!ר
חרםנח"רכ'כו (" rו

 'מו(,כח rכ,כמרח'ח
t: בכr: כמהכן'ןכ

 .פר\כ'חגזוכ Cוכס
{ח rמ{סר('חנמסס

כג'סcנסrסכ'רא IIזבהרש
מקרסנזין ר-ז,(,רגהיכמרסוסמוכררנמכעסמאי

חטרנר', ;'וfוע"כ.סזסממר \'I ~ •רכ'תכגגיוימס סfג :r • '(מנורfו'ס ''''
ר Sמרקfומוכממרככיכגגיורגהיכוס pמכויגי tiרימומי
יגג.('וכככס~גחסמין Iגזנכיכמרססגמכיסיי Iממרס

 (1ןוסר'נכמס(ס;ח
ח'ןסנכמככיכ rגכסוןגרגתימוitסכטוכומגכרומכגגס
רןכ'ח Pכ~נחס(סוכגגכסכיסקריו i:!גגיגיכויססומככגכו

נחס eכ(רקמ(וננכ{כמומרסכססגוכיוזורסוכססיכסומוכמי
כfומי(גן :I , )וr"כ'מממ 1

P ג;זסי!:i כג'נכ •רוכיורוקכרוכוטסוסD כ• " r כ
מגtונכ(מרוכסכ:ו(נגגוכסספויגגגיותגימנומרסומ

קמר"חככח'כ:גסח.רנינןוססחכקיסגרןגזרכקיסס:וככיס
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ובו'גמעמיגו ti "כrגמfוימfומ'ממכנ
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יוסףעץיוסףעףנ
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 מ::,,ס;ריקכקרכומתגפרומ·כו'וממכבכוכובכ Cר:יז:גסכומרכר'וג"בכבכ :tוריי~ Sמךמו::ברכת'(פסוקג:::<גיבכ "וI .זורוכככ'מ'מ::יכמ cבכ(ס c·מ:ג;ר'קונס .ס;ר'קז:ינרייכו
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סרףקמאכנאששיפרקהכונם מרך,ש"ארש"י
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~טג·טמגפניfכמ 5~יוכםנכ~ו::יויfכן Sי Iקטןםמומ~ .מג mגםרעגי~ומכע~מfכ
t:i כגוגס~ I ~ טמ ~!וI כ~קפמכנינ!יריס 'ככפ'ומי~וכא//יבבבלעצמינועשיונרבאמריהודהרב~פגיונכגכרכןfרם~

קגג~ון tiגמגמגוגפרםטייומ,ןוגו' 'הונאלרבאהבהבראדארב/ל Iאדקהלבהמהמטוס ~·כרקעניר~ומויקרמטינוהמ
כי~ורמ t:iםהעג mירמיוג I/ ,נ l/מל l/אחובהלהומנטראקאדידןא"למאידידךיס Sםרכםמגר~לםמוfכ~ ~ IIילט ~ t:iמע

וסעגע:כסגfו ' tiודררכ:נפקכגיס]אדאדרבשביהכולהלבבהתiכבריבהוחובהיט-עירנעל·ס,ארבר~חדףקזר:):(סכמ
מכר\\מfכע~'ספריךד:רfכ:כיקןסמג:סס • ]לייל I .וסגיאדחכ~ :גכורכוגגסוגע(יו
ע(מתריע~ן :גהקןדמקודסררט כf~כf •מחובההובארבזרעאםאקאאהבהבר(ידמוקןכעי~טכורfכמהfכנכסרכיר::יור

יiג.רע~~יירנכמוג"ע .כסכמ~זריגוךהבושבועלביאיקלעואסיורבושמואלרבשםכור Sכ •מתדיעין :ירנקמי~~ומ
כדי\\קמ·גממיכטנמוכך. t:iדכטופרקמיהעייללאהבורבישועלבילהואמריגמ pכמרומ 5ו 5וכrרוכטופרומנ~ Iכtיה

כפ~~רע~מגממ Iדמעגק l/ככפדרבקמיהעייללאשמואלב]יע[שםדשמואל~מדסטממrרגוסrריו .ח~כיר :מענימ
 ~.~קריונ Iרעכ~:כסד l/גמוסגרכעגיונברתחמאןאמרידרבממיהעייללאאסירבאסי .~נגעכמודלת :ו l/כ~עפרוןכיר"על·~
 :וט'מ~מ·רפיךרממ·ומינכמ~:כרע~ Iלכמ::ור~לא :~ימ Sנכמ~יומ::ומרסע~

ר~מסנוכמ.ועכג l/כ •~מגכעל ,אורבונתרחאסיורברבוביתישמואבתרח :כרממיסכמפוטימ l/'כומפחמ
מנןטממריעיןמגוומ Iמענרר Pיכממגי'ליהדעבדהואבעלמאמילתארבאסירב •:אוניוכגניס'מעוכרכימ[וחליקח

ג I/ו'~נוכמיועג~הכיגועג~מרכ~עגאדבריהדלטייהמעשהההואמשוםלשמואלנמ: t:iכ .מחריעיו~יולאמכיר~:טטר
 ~:גכרכינןיטפירג lI/ועכפ~י:;ומסלידאקטעיהשונראאתאוהכיאדהביעליהרב :מג~ ~טק.·~בש :ד Iניהציעקי~.·
מרומגםיומ~מויקכגונמ·ו~מסלהרנומותרחותלודרשרבבפמדיבוiכאונרtומ:רוכרפפורמות l(אבעבו
רסגמוונכמ·~חסרקחכיומסיכדמרכ~ :לבעל~םאבדההשבתמשוםו hואין Iגזלמשוםבוואיןלקיימוואסור

א l/מחרשפפאברנחינארבימשוםפפאבראחארבימשוםפפאבראבארביאמרשם
מו Sכעג~מירוגו 'י~וכמכככ~כוטמ·ןוהלוקחתפחתבמהרהלאהננעלתודלתבשבתהחיבוךעלמתריעיו

'וכפ'גו'גכנ~מקכרינ~חיבחוק'/ג:המתרנשותעניותפורושארמיתיביבבשבתאפי'אונועליובותביו/י Iבאבית
רמטס~קיפ~מטוסמ·:רמגויריסכ'

גרממו~מר~מוtבפfכרגדקככ~כנסועקרביםנחשיםושילוחויותשצרעהזבובחגבחיכוךבנוןהצבורעלובאות
קככ:כסחכ~ככסרםfכרסקפחסךדמםוסשהביאשח~ןל l/דאריבגביבשכאןבלחכאןק l/לצועקיםאלאמתריעיןהיולא

מחJיייס~וסכמומי~ו~גמכמיכנכ~אבעבועותשחיוויהיש)שמות(שנא'מבפני'ויבשמבוחץלחהמצרייםעלה l/הקב
כרכר~מגמורר~מס~ונטכיל~קגג~זוטראמרהיאמאיתפחתבמהרהלאהננעלתודלתובבהמהבאדםפורח

~קיףכניוגמפיגו:;וחסרטינמימ iמ
~כןטכועגכיאיקלעו : Yוק'גו'סגיגוג~ו~קגג~מ~ l\נמקמ·כורמרעכי~י~מ~ומטוסמכג~נרמרכככרמגפימגמ:;וכייJג.סקממרוגמקטן
ג~ Iמכריהומ Sיממ l/רפרקככג~רריןמםמעכרן~כןגפריוןמםמ::ו • l/רפםסכןיםיעגכימנגגופסמי~~כרימוח S(מד::ייי"מיגסכריחרפס',ו~גמ .ט'

 •רכ'::ימריעיסגגמככרמסירנסמיג~ווט'סנגעכמודלת :ג l/וק::ינןנiפיוןמגממי(סננרימסעורס~עטומרמ·סמגמןומ,ןסכןםכוערןיגופיס
טער 5םמרסיי"גו'כו 1ע' I~מרגכמסירכממר ~ rוגמ:רםרר~טנדמוכעיכי~סרע ~י~ו~מ~טרי~מןכורמין~מ"מו Iטסמקומומנגמ~יונ 5מ

יעקבעיין
~מ :cנגניסנר'נ:יוקתגכןמקפדחמ'נסןס'מסמרז גו::!'ס 1tמזק::ינכמסכגזכ'~רחכחרז~כזנינכריםגיוןטמר t 'ועוזעג"כ ," Sכנככסח'רוכו י::' i:Iוכמסכנסגו

 :'ר5סכ!בנמנרמסמסןכחכזגמ'נעסוכס'~וגמ!:וססננ'ןום'כקו"פוח 5מ !?רע'כגדכורמס tחכמיסזנריעככענורוכמכןח 1tכעכו:ו'סשמסכגדכמומר
נ::דמ(fוגניס"פ qד'עח 5מכנמגזמ,תמ .סמ'כסו Iמפממנמוססכחסככעכתודותו::מסורגייןמזסגכגדמז::יוסומ .כנכסתקכרינסומונ::יכסוארמ : Pננ'חפיכו

ימלג>ייי(יעי

יוףס'דיי

מ'ןמסוקו::סא
כחוככרסיסים"זרן

סקפונכח'סעככר'ס
כ" Sוכ"ןכסומ

 )ן'(היגעככקופד'ן
 ,"רככררגסגןגי

כנכ"ייסמןסגימ
מעכיתב : )ימfכ 5מ(

 :ג"פד"'רף
 :,גיעננfכינכורימג

~ 



י IIרשvרפסות 20יוסףיד פאפדףקמאבבאשביעיפרקמרובה
יגi:tפית.(סילתא : f!:iינתוייננפיסמג"גחיתייגומנענעתוממנחוןמיולעולם :ר"י i:!פירו .יס i:!גחיגוח i:!ויגרעמיומימ~יסלנגיכמזיקגב"ג:ייכ qדג'גא
יייג:ימ):סP:י\\עממומ i:!נריכמומניתרמיוכוכת ):נ"י(רונ!Aיוrגפיןננוונ ,;וכעיניןכוכתרת ;ריריתנעוכרגופיתיתוווכר(רקו(ות .טככעיניןדףתעכיתב : "כrfג \ כf\ממ "".\ ו"'דףעירוגיןב
ומלקטין :גןעכתיערנעגיקפירגמ i:!ונמורטיןנתוכוח .וכרעיןשיהוינס i:!ירמטfכור\גויוכוכירו mי i:!ערייןסנורטתיתעת t:iכמוכרזתנ Hרננפווקעירוגיןי :ע"גו'
רוכענו .מכהורת i:!וכרחץ :ננכתתגוכמגגכיס t:iעגוןמכרווכטרת •יס 5עכ i:!וכגרופיוחרחץ :טמעיניו~יוכעוכסמוכרזיתזירותוטכמכנסוףמגכעי~וע~ מ~,,~" ~

וכגס-ירו i:!ותומכעוכתתנרגומעטניסכתמנרופיומגי i:!מכמכקכועופיו •,ימ :((יודףכס;ודרי(
.... ca הרמיעיכלאאמראשירכמסיכהארמתזימוענפיענפיסמגרופייסוכערוופיוi וקעגיחמיומכהן • 1~כהמזכלאלו!:i מו
תמיכומו .גIכישזכוקוטמיו : 1כI /fפנגרלעולםאמרמדפתיאחארבלומטיביובמחרחוזנכור~כהמגת'יוזגרגמונרופ/ייסקרויסגאוניםחרושי

יקיפרוכמכתרגיכמוגיטעכדקועסללתמותנימגכרוס i:!רכ i:!יגומ i:!כגפגיסעיפוו:מממתטמ
 .,יחטגוכגיופיומחוץ :תמינןכנככמילתאמדפתיאחארבחיאאוומטיביואיומטרוכמגגכןוכגנקמומהתככווידמוכרfוויייגמנמ c::ומויי

ניופיוחחי t:iוכגימיוף t:iג,יiכיותקוכזכותביובאו/יביתוחלוקח •דאמרחואדנפשיחג:ימגיס\\מוריס~גטינכוחזונכרוחימגג::ומומו:::וומ::ורtו
תספיגתפוגרממריגימגרופיסגי i:!מגמ[כדאמראלאסוודבשבתבשבתאפיןאונועליוכט i:!וכט i:!גגנן:ואיןגזימיסגרופיומ ;~~ ;,;~ ן~~~~~~~

כריוימוח 5ומוממכיפוחותופו.)(רףנמיהכיועושהכוכביםלעובדאומרחתםרכאגניגומכיו tיונפרקגרזכיגורמכ i:!מי"מ tמנו(.ועיי(גמי:י
מפיסר i:!מפגיגטיע~כקIכסמיוס i:!ומיאמירחנב'דעלואףועושחכוכביןלעובדאורממחרגככןמיוגרסיגותעותו/כמטקמי Iיפ t((ועגfוףגדגי
 t"וו i:!·מרחבתחלה •כתרופיוחמחל' ••ל :כיrנ"גימתגוימג t:iוכיוממד ;:~ ~~:: מ~;

 :ע t:iיו:רכיוכיתיו t:iגיס t:iיככנכייגוrגאו/יאישובמשוםחואשבוזוכוכביםעובדמרר.שווא .מרמוסקגמונמ
;~:~ t ~~~~ךןiויחגועג 2 דו!:i רכוכt:i כורעס:וומt:i וסrוגסככטינין .ומחכין :רבנז]ביחנזרו .דגrדגיסנכוד: 

כמגק i:!פיע~ומף .טכייתג i:!בימהפא)שיחויחושע(רףחתנחתנאיןעשרחתירבשםנכ'דנומIכיכיןת jכמתכמררת i:!תמוכי Dמ:וזלןגמ((~ע
:שלאכרי'lוממריו iגטכ~~ימ'גפחכיכשדותיהםעצין iומלקטי iרמעיובוחרשיתימרר~ tAרמfכרתרורףגכממרו I:i ג;~. ~~~ ג~~~;

יזכרוזככחר,נכריס 5ירו •קכנכיפרוסוקוטמיומתלתוחוץקמוםבכלעשביםומלקטיווררוסיסשנאמר : Y'וקוממוככורמחנ!ממתכמו:דגרככינ
רננסס t:iככטיכמיסקגיסגרייומ t:iוננכומעיוזיתשלמגרופיותחוץמקוםבכלנטיעותככרחיסתומ j!כמוככו,ו P"רפוגו.ס t:iייווסמ:ווילעיפוו:

י\ריןגכז tiוכמגו'ז'נככקווכוכוכוקוייןל t:iופירו~ומי Hמנוכעינסגדו~יסמנ~ :וו~ד~מ;~,"~~~,
וכנכגכ t:iככפגיקגנכ)ירפוסנמ t:i) [iווגו~ווכחמיזממנומתספקיזחעירבניהבחתחיוצאכככדווגסנמ~קרגפ~ t:iככיחיסתגמרכגמרכור c"מוממ

'1)'tt חככמגמגתסורן 5כךיכירוסוכממ:ווילt:i תנרילאחורי :סתפיגתמחומעוכירויעמידקלעיפרוסשלאובלכדטבריןשלבימחוי~ 5מכ• 
כיIכוכמכמרגת 5גכמכת tמפרכקמןבשדהאפילוהנדרלאחוריונפניזהספינהתאכרי-כושאין : Yוק'ירוספכתס~ית ~~ tז~ט כ6~~:מ :;~
ממtגופרזפינככומףכקגחגרורתימג~עדחרשותבשביליומחלכיובכרכוםמלאח •ונוןפוגגממר I:iוכנכמקוכגגגפכ~ I:iוכוכוכעfוויל~יוכיו:ס

סחס .ומ t:iרך..כיכי I:iנומהלכין :כתירללוi:tסfכר j!יירפרכקימגזגיכמננכוכקממrכתמרממ ו::כיד,,(
עח t:iנכר:יכומהסתגכיסו j!ככמרסכגימפניחדרכיןצדיקיזומתסשניןרביעח"שתרדfכ::וויריסיחערגוו::ו

יתדותו,ו t:iכפיועון(כקיסיסדגiכי'מוףר::יייגו::ודלןע 5גממו::וכס
כ::יסכיככסרוחיתס t:iככפקיייס~זייע::ימפסיגחכרמיםביזוהתועהחדרכים •וגוכככעגיסמ 5וכוממתוכן : t:iנמווכס Cכועסיסמו:ל

ותןיקיףנמ t:iתררןמח~קכימרסג~ :מקומוקונחמצוחומתיויורדמפסיגועולחתמנכורירתגמוגחוכ t:i tfמנכוו,ו t:iפיו:סיס Cמכי:יגס
 IJו Iכה, IJ;פיומ j!רך..כי(י I:iו'ו(גקרנפתלישלקובחטבריחשימחתירעיבשםזתוכפים Nגגוגותיוגןורפזיככגגגי:וזכריסזי 5מגיומר """ "" 1 \"ל \ל"י:יסס~וילכו:חסכ

t ויכסן:;סfוכממורייסכו/גכועסיסI:i נכומלאשנטלאלאעודולאחיתח :וק<"טוגפגיתסI:i יתוותהגתיס!:i עt:i יקפיכמi נככו
כי'וזזמגתגית. tרכינכתהרד t:iעד :גוללממזיכס fC'Cוככ"כ

 )Iכווז·(יףכמנכגיחכרממריגווון I:iכמרחבןשמעוו'רתניאירשה.ודרוםיםלב)(יכירםשנא'מחקייםבדרומחחרםחככמקנקנל cמfומלמ
לללמנ cממרוו<גןfכ::וויי נרס. י:: t:iוקכווכרזכחתזרנכיסותכמתווכמזבחזקתווחמבריםעומדיםחזחשבטיןכבחזרתושבד~יםושי'תאורמעזראפדרןע 5כממי::ונן

::יריגיו.רי Sכ'ם Iומסתלמרתג;:ריי!לסובנגבובשפלהבחרלושאיומישראלושבטשבטכללךואיוהשבטאותודי f5ונמככעמ:ודגי
 " \" 1למנfjנ:ומומיכדכריס

דוח t:iנו::י(iר::יכו t:i:;זמןופי(ו(וגג;עמבחרבערבחשכניוכלואלחאומרידייובאוכםוסעופנוא)שנאן(שםובעמק::וזלןע 5גממגומ
וכפגיתדרןמוגזכrכסגקמרסגגכפתקירןלייסו 5 ((ס CCנ"כוכ

וגיכןחכירורת tiגנרככוכיככס::ויזכיוזכיםובאומריובפרזיםבכנענייםמוצאאתה iוכונוהיםובוחףובננבובשפהסומ tמ:ווילגכיסוו:
יהרומספני :-ךר Nכ 5מרנכ,.יגרנכג :חווד~ישכניואלמאשכניוכלואל )-(שנארמשלפנידס.יומלמ:ווממ:ו(fון

לללל :ס) t ( .סזיןדי 5מ ת t:iוגעטסיIכ j!יכנכמתתכימוחתררגיס.קאדן,חחדרכיםצידיקואיסתבאורחאואזיישקחווחייאורבירכישםמ<געירשיים
ותכנכתת::ימרסרייסחוכי,סגיחרומזחחואמיחייאלרןרןאו/לקמייחוקנוסאבזיחודחרןואזילמפסיעדי 5גמדסי(:ון

בכככין .ווכ'דכריס
כ!רitי.רומ:ו t:iזיתויוףגעכימוחס t:iיסו itiחואתלמידימנוסאבןיחודחרבישמאחייארביאן,לבפנינונדולחשמראהו::ומנכסירקכיכ"ג
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כiכיעת Pכ •:חייכי( )'כ(דנריסחיiכ tiחננכרעונרמי Pרמיונכוכיעוחככסיסכתכפכו tiת tiדנתחוחינכמככריקכיעדיפירנופכינכנכ tiככ .נכקורייתוכי
.נכיד tiחררו[לנפשותיכם : ):ה l/כ(דףכו.Aרכסכרמנכריכוכסףiכי tiסכתונופכיחיככיריקכיומיככיריקכיקרקעכתסיכקחכספיסכתכפכוננימנכר
יר rככ •עכיווכפר : tiחדרועכנכיכסוכמיככימפיכונריעינופכימכנכממיככי

 tiנגפrוtןכמככוכitע . t:iתכפעל :כהינחצרהפתחעלעומדתשמרחומוונתולוזמולימרס tiגדננפגיסוי'/כיקני iככרנריעי
עכנכורנכ-סכף •רנרמכל :מרסגילתהשמזכאיסרוכוכפניחחכדאתושיכרריוחו vי!גנתגרסונiכקןנכור rגטורח
תי~ואם .:וi'כנ'רוכעכתעגיiכ]לקכות~יתמסתו "tמנככסימנננדונ

jJ מטפוהית'ראשחאתM ראש'עידהומנחת" \ i . • '. 
יומרכנכיויקריסר"יו •כדנכיסוכבכוכסללללא l/מהרש .

.קרחמרבכר "tמבכזרסןפירומיו:וכסנחאניזוא"ע l/רפניובאעדיםיהעהעמידל
י'לללרקזממיכמחמכמגריינחמ tiטכיכא כמר tiמרקג Pכנכיג כ'" vרתומימירחהוחבלוםכאמרתאא"זוזמאותד'נותונעגיןיכ/סוגרי/~מכת iתבכפ"וכ'.
רק'יי vו .וכמגכעןזה :ככמגכומ vארחיםפטוררשאישאינופיעלאףכעצמועזככפרינמוכנ vזרו pמסיiכ vtiתגח!ב
ככככורקרונמ,גויורבכמסרע Pר tiמעז :חייכיםכושחבלומככרגימףגממרוכוו t:iגיגת tiתנן

 :וכמ;כ ~ ti~וחומפיכוקחוכוח vחכמלככ
יומר.כקורתנדוכיס vנכבכוכמפי'יכולאדםאיודאמדיחדשמעתתנאמאןכיעצאדףמוכרמותנובכזככגכומג pכממג~יס

 .רקל l/ת :כוורס i כ'iסרקיתמוכפירומהאיאילימאבעצמולחכלרשאיעןר] l/[גכט l/וכובכפ"~נןבכזפריוכככ
ומוכריכותיסממרוגתרמסוןמרססמנג

ככקור •מקורייהו :רק.רככ~ככיבכטדמכםאתואךט)(כראשיתותניאחואתנאובככופריווכבכסרמתרונוכ rתככוגנפ'
t:i וות!:i"r תגזרt:i מכמככרגיחףv טגנפשותיכםימדוארמר"אאדרושלנפשותיכםגמיסv כ .ובכיקרון/fכ' v קורכיגחP נוח::

גכ~גגומרר!גיו t:iסגיגוגרגגחוכגרוהאיאלאשאניקטלאודלמאדמכסאתאדרושנכןרתייוגגן vעןמגגתייוגiכמגגו
 :תקורממכומגג iכככפסימפגיעירןסלל::נעןוככפריובו' vtiתממר pומתfכiכרוג

מוכי,וגיותייומרוכי .רקכיקכינופנימדרכיאוהמתעמקרעיודתניאחואתנא
t:ifספסריעכוגו'סמףתנונהור רכr כגקוכחחמתעלשהמקרעשמעתיאלעזרא"רחאמורי~יר'iקרi ומעומI נופכיקגיכמרקכיכ

וכוחכחתמסת (כfתכה!בוימככרחוחוכ
 :וכועעגרנרמכמבכוכתסגחומיוגופווכ"שתשחיתבלמשוםלוקהמדאייוחרמכיכחבככרקתפרימניגחעגהככוiכון

OO כגממיגןרקזמעעסזr מככדותיהלמאניקריודר'יוחנהאכיהואהדרדלאדפסידאשאניכנדיםודלמאוכ'מוכ
מעלהזהאמרלמאניהלהומדליוהיגיהיזמיאכינימסגיחוחכדחסדאורכמנגrכו tiנורנכיממרו tiמגוכל :ורו'/ק
כרביהקפראלעזרא"רדתניאחואתנאחאיאלאארוכהמעלחאינווזהארוכהעגטרוחנגעררם'/י t:iכפירו •וכ'כערו

זהחטאנפשבאיזהובינכהנפשעלחטאמאשרעליווכפרו)(כמרכרל l/תמחסת'נמוןתומ vחנכג t:iגבכרfוגכניסהו
לרחנרססרווכיחסכמרכקטבכר 5ורגריס ציערשלאזחומהוחומרקלדבריםוחלאהייזמזעצמושציעראנוסחאסככבכררקטסתיתסכמרוכיימי

 :עאכ'/ו]דכרכמלעצומהמצערחוטאנקראחייזמזאלאעצמוסי'זר'/ככעורוכסחומנקגiכמגמiכיכון
ולאכזיתיהאכמהמיתיבילמקצציהאסורקבאדטעיודיקלארכאמרשםערiכ t:iנוג tiגערמןככחגפרמיןתג'/ג

ti מהשכ :וק"גכו'יפייסוכti ברישיבחאשכיבלאגחנינאא"ר •דחשיביזיתיםשאנירובע'יקצצנו •ונו'ח
לכיסוכחיגתנקסמת rתוכתגומנסוגי)כו תנ"הטורתכדמיםמעולהחיהואםרבינאאמרזמנהבלאתאינתאדקץאאיתפככ tiלמגרתסת l/תקנסימוכרוכסרמוי
וכיסרקאילזזחחואמאכלעץלאכי •מאכלאילזזהתדעאשרעץרק )כוברים(גמכיכככןת rמוכרחנגחגימגונער

סרקלהקדיםךו,אמאכלעץלאכיל IIתמהדברכללרכותשסופומאחרויתפנגכוימזרוכ t:iערס Qvככרםיפייס
אריסיהליחאייתי,שמואלרקל l/תכדמיםמעולהאפילויכולצכ][דףלמאכלוגו'כמןמניככגוויקחגfכמרכוןו iנע

לחמרחאיבוליבחמראמכחשיאמרקיימיגופניביניל IIאחאימאיל IIאדחמראטעמאבחוטעיםאכילתמרי
 :גופניקנילאדיקלידיקליקניגופניעקרינחולאריסיחל IIאגופניביתאליחזאחסדארב •מקורייחוליאייתי
וגי'חאישאשתהשבכ)ועתה(כראש/שנאמרמנמושיבקשעדלונמחלאיולונותןשהיאפ IIאעמשנחשםכח

יעקכעיו(
 :נרf:tויחסכממככככוכרספסוקככגע'ע Cסויגר\ענמירו::כזמ,ממגממכס~ו Cכמרז:גמורומורסוi:י Sמכרכיכסוככמ Jכוכ'זףכמ :tכגזמ,ממומ Sרגמרחסרסמו ' Cהפס tכע

 :tמסימ :tחכ Cסועמס::כמככרככמכו Cיכק Cככזגוכמחגחיכוגו jכימו::סרמא"עפ jוrכימרמזוי"ג .זמכסכגממח'כממזקזמגמכרי Mב:;ינ;;;כיכ~א :ר:יו:יככיכיס Cכמח
':יומככע Cמכיממ~מרסמכנימכיככזכמיכ Jכי~מז:ר pמ .ובו/רסחכנימכימכרססוזרעז SPמפרירגסו S5רקכממכסר Sכ ח::rכוזססריס,מככממכסר Sכוגזכר

 ,יוסףעץיוסףענף
מתנכרסרער Sטס'~פיועווברו~)רסע'מימ~ךףקךוטיז(תוס'יגימס Sיר.מכ~כמסכס::מו Jגמככמסכיפרסגקכככמעגעוכזסמ,כו tכחוומרמסווי Sו:וס
מסריסך~מת P~כימי~'יס;'מן r~וונתןווס: Sמסמ,ןכממיס 11Sסמע~יותרס Cועוווס Sכמגזו~סיכרוככפכייוסףכעז C 'כ'Jוס tרעווס Sכמגזוכסכרקיכוג j~עכ'

מ\מ \ \ממככ"זגזוגו::כרגקג-גגורמויווי Sסוככק"סרו Sג'וכגס- :tכ Jוגגומו eגעו::גחעגיווככקערג  :(כרטוכרס)מן rיסכיכ! ;ממוכדמסריסקי! rכ;;כ .מ! rיסכיכ!ממוכ :מקערגורו S 'חי(ווס Sמחיכוחכג .מגרמערח Sכפרסכי
ע~ידסיסכימס~ס Pכטפמסכמן"מספתסיתסכ~ומר •גי'מטפמתוהיתה

(כרטוכרס)ת Pסכוע~מקפדתמיכס pסימימרמס .ס IJרמ~נ~ותמס 5כע~ס r ~ rכמ!גמ,סרסע~ .זrוממותמרכעכות!מכילזו :ט)י'(תוספתנסוךס pרח
יסומ .עוכרתיס'ובירתp . 'גומטוסלרקה :כעמ 5נבסותסירכבמ,סרנקכותיגו~סיסיתס .מ,סרמנמיס IJמ,כו~מיניד ר~'מסמ! IJסס rסחנכיפ IJג~ומר
גנךיסו Pפירוזי~פ .מכנרומיסנתמ Pנ~ניטדסוס~ממכימסוסיףמ~תות Pבמנ~ .~נכדיופי'·~ממכימגובותי'~ממכיקרייומכ!:דרכיס)י Pסיי!~ג(סכוכ!

גו'יסיסט~fכטכת)כמס'ס IJ (וככרtוומ"~תך~מךי! Iיוכט rונ .במו~בס!ט~ובטספמותיסממריס~נגךיסו~ממגובותי'קריטוינטבת~כןטטסיסוביס Pזר
 :כיס Pקךק~יסתמליפרטייע'ניבגךףב'בכ .גופכיביתאלי :ט~וס)(טמי~tו

וtכfוס:שנא'tו'גביס'מימבטור Iועיי .{וגממ~מ,ןכניטתונכ~טךומגער 5.מב~טוגוטtוךמי .ממותומרגעוממtכיסמכסס~ע .כוtווטסומפיאעכח

זרכסfבמפכיעזיףזגופיחימ tחגגחחרגרקנסככרו mכוכגופוככגזיסמו :::"סככזחססימססוחסגגנעגר fcוגכגסמימסמו .כו'שאניכגריםודימאחכזנהאמך
וסכרמחגספועגכזסכיוכ'ס"ומוחגחככו 5עיער S::כחזסומסונר'עכיוגופרחחרחרמ,סגסכיחסמסזרעריו Sזמ,עזווכ'מרגוסמעגסזסזמרמחסזמ

עכוז:גמזסיעגרזגעוכסמרככרסז"ע::יסיסגמחסגוחרככר::סיסזמע;יומ 'גפ'סוחגסחגקיסזמכחוכססיחווכ'וזסמרכוססגעמוזסככעעסכגזיווכמנ::רוגקרועכככוס
~כככיןגמוופעגיוחכיכככככוכועגיוכמiור וf~::ונזכר:::ייססעוזגגממוכסוגחגופסגסזיקורוכיססגזגמוכסכיו:::חיומככוכסעגזרססיסךיקיס Sסגכריומערן S 'ומ~גוזרססגימ

 :מרןכסמככ~סמ,כוס rומרכרסמככ~סזסמ"וזככר Sמבכעמחריחכו bגונ C'Cינרמכממיתס



צב:ףקמאבבאשסיניפרקהחובל
כמגפינכיכiכמ •וג'מ~רוייכעיגכימ[ראשת :ס I tiו' tiכוופונו'ויiכפ;כ:אכל~סת i:!כורנכיממותווfכגעוממiכיסנכג~סכע •סממיוכמרכל

כרנכחככממס i:!וסנין ]:כ l/פנכוכחי tiכמירו ~ rג~כימורויכמ~ומגפסי~וגממרןררן •ככנכורגרשהיה :כרכנכמגמיכוכוסחובככסרונfכ •בכר 5
רמננוכתכנכרחכוסנכמיכסכמנרסס.סכrרסנוגו'ויחפככסכמנכררי rמגססוממחסורמויגרנריןנכנכסמיורנכו:;נכבכסומככימרמנככמגיסנכיקמנכרכנכר

שתימ"מ:סכרבכו rנכססומכירובכסגריוחבככסנכרמסגכסנככימפ' t:i/lגנכ.כקבטכבכiכפי :כפכוטיוכגסכמ סכtifסגנכבכי •רבכ rשכנת :גיסרג
כפי t:iנמונכי lt:i/ופר •וכ'סככוירות 5בכגתיבנכרכמ •פקר :כפוכחסגרוכיס
וכ'וrכfכרוומוגiכיגונכוויכדו ~ r !:iנכררכ)(כראשי'שנא'אכזרישחואלומחללאשאםומניזקפרנכע t:iנכפקרכותיכי~ i:!מתויפקור

רכמבכגכ"פתחגכככנררזרסגכבעררבנותנונמ' :וגו'חאלחיםאלאברהםויתפללתוספות
ו l/~רנככרכיי ~ Iכובכ' i:!נכנכוכיר~רמסללמשלכלכמנכירנ~ ~ 5סוריגיס 5סנכחווגכפיס

 ":כני\'"":מן~מריו. lגמוומיו ס"מ'"~וואפיצערואבבשתודמירואוא 1מ 5 1 1
 " "" , '"לללוסירככסיסבכ,י,סומוסססננכ;סיס

רכסרימרסגמסוגימגרו rגמ t:iכרנריססעדלונמחלאיוםשנעונביותיאיכחניאיקכיסכקוכתטובכפיגןכמינורסוכגיס
p כיונכנכיכמימס 5יריכיו 5מיוiרריכיחאישאשתהשב(שם)שנאמ'ממנושיבקשכסומt:i נכגפככקניסו:;מרירח 5בככרכוח
t:i נכפרועורכסגי~ססומוטוככממ!:i גנכויכרונככסוווכמירס 5~בכבעינביאאשתאבעדךויתפללהואנביא" t:i סרמ/l ס

כנכךרוכ'.רנרכמוiכורין Sוהוא : i/l:!ועשמואלר l/אאחדוריבעילאאחראשתאחדורירריקכמרפיריספסיכ~מזגכסנככורר"ח
ס'וימנכרסגiכונסמנכרנכנכסגוכונכרוגככסיוגופכינכמיככיטפיוכiכקיינכיו

רבכיוכי i:!ונגןמפימרסוגו' rמכיפמכמכ"מחאישאשתחשביונתואוורנחמניברסנכiכקייסיוזגר:נבכיכורנרמו:;סכ t:iנככוג
נמיוכססיוכיסוריןרמויןססיווגו'חואחלאתחרוגצדיקגםחגוי(שם)אמרתודקא.כממנינככןמכמנרססמנכרכאשר
כגורפטקסבגסריסיrו-וסדסמנכרוגררןחואאחיאמרחחיאגםוחיאחיאאחותיליאמרגסרוסנככמגיסססךיiכנכי Pנכנרסיוו

נערנiכפכiכומיוככוזג i:!מiכרנכרiלכסעסקיעללעירשבאאכנסאילמדוכנרחואנביאנרירמיכרסמכמסכפכיר r.Pנכפרס t:iמח
גבכרסבחפכתרכעגסס~רמנכסנכבכרבכסולללינככומעכ~חפ;כ Pגנכר

נכן:;נכער!:iסיבגמינוכמרסברנכרגתיבאשתועקסיעאואוות Iישואושתיחהאכי :כ ,
כנכימיכריעירממג~גגרסבסומ tiולאללמודלושחיחשנחרגנחלבןמכזאחיאאחותךהיא.אשתךאותושואליו
כבככסססיסר~דסנכירונסנכבכנסמפככרשננתבאישאחתלמחחללועצירותב'אלעזרר l/אה'עצרעצורכי(שם)-למד
 •מנינככןמכמנכרכאשר :ריבכירבככגןוקטניםזרעשכבתבאיש"בתנאבמתניתאולידהיזרעשכנתבאשהב'זרע

ססריiכעי tiנכנסריווגמוסמוס'גמנווקטניםזרעשכנתנאיששלשחאמררנינאולידחוקטניםזרעשכנתבאשה
ק l/פגחנר t:iנכססוחריוורנריססמכווכ'בעד(שם) _חטנעתופיוקטניםולידהזרעשכנתבאשחארבעהכהטנעתופי

גןרממרנירס':וגינכוכמניסס tiרר'סו
סר~מחכנסרסנככמגיסנמוג'כיוס ..ביצתההטילהלאאבימלךביתשלתרנגולתאפי'ינאיר'דביארמירחtבכל
נר'סוסרסרפקירזגכמוקנכמיכו 5נכוסיפרעלרחמיםחמבקשכלרבנןדאמורמלתאהאמנאמריברלרבהרבא"לא
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ס~רגיגמנכוסיסנכס 5גערנריוגסגמו :אבימלך[על](אל)אנרחם.

סגנרסג'ננכ::יגיריגסימתריקוסיימו
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רמסגכננכד ,,~ :t .,.גוכסגימנכירייחעכוריס!:סיומגככוגו' mcוחחניוככוחחס'וירפחחכרסס,מדיחסח::יכסיס.חכחנרססוימפכככחוכר cח"רי=י~ח cכומח;כחחס :tניןומ
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בכוסקו::יוחנכיזתכהבכסקורמכ t:iיברשמואלדא//רדאיכפלהואלמלתיהל l/אנגככ:רכנימנמימרייו tiכמ~סתכניח
~יתכfכ •נרfכוומגולגלי( :ות 5כיכואלראובןיחילג)(דנריםמ//דאיונתןא"רנחמנית t:iמותוכמכ Hמככמכזגסכמגתכוו

מרמרקוי iגימפגיוככrווכרחקייממסכרולל [סכיסרמכריקיס Sס)ורמ"מככ"וfכר::ין
ימiכוrוןכמכיומכימרגכממסכיעקככ,תמ'אותןביחודהוזאתממפרמתיוויחיימותכרכ!ריג"קוןכגוכסמו 5 'רכמכב"~ס
פינככמףו )נ"מיח j!כרמ(תימיסגכגושלעצמותיוחיובמדברישראלשהיושנהפ"קרסגתרריןנתרימ'יי j!כוורפבכתסמן
מגוחכככסכiככוח rכפתמגמיסכמקייסוביקשמשהשבאעדבארוןמגולגליןיהודה 11 ' '1וכ'fככיריכטורכוית~ומנני

תימ;ןכמיבככזוגסחפי'קככrכ )."כfי(רףלראובןנרםמיבע l/רבשלפניואמררחמיםתמ,כי~דייקכממרינררכרנ~גורמ::י
 tiמדר •וכ'כרfכונונרסובי :נמתעליהודהקולהןשמעמידיחודהשיודהכוכגסגי::יגמיגמרכמרחוריימfכקרח
יתורתסתורתמגיוןכחגrוומfכתיfכfכגרתלמתיבתאמקסיא ilכהוולאלשפאאבריה :ורו"קריקיס 5תחףמע tiנמחיוג

מכיוfכמררמוכןעככרככככגירק~ Sוfכמרמרנfכ •וכ'iכככסתכקrומrויוומקצה
ככככגס •לשפא :נfכייגובכינגככהימאיידעהוהלאתביאנועמוואל(שם)ררקיעאררסווגו'rומסתנקrווככfכrויוכrכיכ
כספחס tiככף j!:i!כככקוככוכוהrונרס 5בכ(שם)רבנןבהדיומיטרחולמשקלרבנןקאמרייס 5וכמוק~פrוומיסככע tiככמזויות 5רמק

יגהית iככסףגככוננבכ'זרכומ tiחסכוייתאליבאשמעתתאליהסליקהוהלאלורבידיות 5נקוהמגכנ"גס"כמסכתסכננורת
כfכ •ר:רככ;ןfכבא:אלימכ:)(רףוזוכיו :תחיה]מצריוועזר(שם)דהלכתאיוסףומfכמרסכבכסיס 5~מוקמו~בכס

כככממכככיככרמכ!רfכככס;רייעfכ\יותמלתאהאמנאמריברלרבהרבאאיישםלכrונסיספרנכתכפכיסיחרמוע"וכככויזי
סגקמ י::וי::לא :וכומית:רכגזכfכר;ןתויותfכגסיסגככ"סכככקגתרקרמוייןםמ,גן
כמיככרנירובכוכתתיתכfכככוככר •גיתעניותאאזלאעניאברתאיבשידאמריונו'מקגתמגםיוממרהסונו'מו 5רועי
םליהס :רתכגהfכ]fככיכfכמבכחfכ tiבקלתותביכוריםמביאיםעשיריםדתנןגל l/אס~יומימ j!נסג::פגומו:רותיותו j!ונזfכ"

 כf,יריס i:!ותבכ .נגתוכיזכגיוותכטריסערבהשלנצריםבמליענייםבסףושלוחבשלככפנינגוועי"נכנרגזכוiכיווק 1ריגי 5
ti םמוזגוס!:i ~' רמויס\ייתסמומ/ I כומי\יס] [)(סכי\יסוג;ןגיו~יו[נותנים](נתונים)והבכוריםהסלים~לופהiכגתוקג: 

נfכ •טככחמאטו :סכןכיס •צריםבללכמוכקרfכוונfכמס tiנכמונקרוהו
עכככו 5עחח tiמכיי tiמנfככגבכורינואמינאואנאמהתםאמרתאתיהאמרכחנים!גרוסכמוככתסמסס tiכובפנככס ;tכ
 :rוונתכתזכוכעכי,תגכיכגרזיו :יקראטמאוטמאיג)(ויייiאעיב][שםמהבאכוומ,כוגfכיכוrוגיסוהוכתורומזכו Iככ tiכ

יiכין i:!ל"א •וכ'רמוכויrויר l/מנ :ככ"רתומ
מו 5כבכסתגוכןככסתגתורככtוככבכונו'ככירותטכfכ~גתווכקזירכמינככקרfכככמרס~וfכר fCכפ •גו'ותנוכריסהסלים : ] 11 ' '1פ"כככ::וrככככס'יכוfכר
בכןכר,ובגנרוכ r!:iו~וfכ i:!רכגכיככבכ i:!מסiכסגניכחכונfכטכfככגמוכקרמtויכת iומכננייתונטנס::יסגתכוכריסמrוםינתוrרנות ti~פירוחעס

כוריגמ,ו'פרס .ירומטמfכוטמממהנא :וק"כמו;ןווכ(ככ::יגתומיוול:ונתסז;יהומ Dותfכיותנוכריסכנניכןככחיוכ\יוfכחסומףנותכוכריס
רכיסטיתוכריגןכוכ;ןוותוfככיתfכיממrוריגמטבכמfכומיתוכרכיסגערוסיוריעיקרfכגכמfכוגכככfכתגיממרירכוהיןכבככתוכ'כככייס i:!מכמגנעו

כוומוככרמכוקורfכ::וןכוממתיקרמטמfכטממרכמיננקכרוחגיוויו t:iעו i:!רככ"ק"ק Dכככיינפיגוקרfכרככ\ימ, tiכפרכרמתויוחרכרזומיסעניומגקסיס

יעקבעיו!
מסוס'ג"גחיפגמחיממר'וננ~הכ~יסד~יינו "' :tרפ .נסרונח!:מגפכו 1i ,או :גרנחחיוגד"כמונפרעומו"עדףדנ"נק"נפגדחיממכח"~מימננמיחיננו"רקרסtופמ :tממ
גפכיסגיח I/ ,נחיונ~דנרורמזמומ :tגנגפכו :Jססיס :D. ~ Jדיזידןסי' :Iני'מגדיומרסמוכרוכעככמסכמומע Cכיכימ,דכממכמי~ףכיגמיונfודמכ'!כמחגרססדי~יףומfוןס l/מfוג l/ג

 :ורג'יכ Cומסמכרחקנכמסנ l/עו"גדףגסנ:יךרי( "fו,דגחמ :Iממו Cפירוי:ג :Iומויס Cומכ :גרססfומייזגימככגיג Hגגפרסמזגחיו~ע:ייו :iגזוכיסיוסריסנו::ניכףחככ
כוt:ן,ח I'"יו Cדדר'כ"ועיח"ומרס!: "' Cפר 1 " '1 •יימרי .rעמממועגמ:גממיכמfוואנאעדדגמינ!:גומרכחרקממ'~יףכfבמריגרורגכ .גכגסfוכימרינונמסדגחיגל"א

עכfו:גומט 9כוסס'ונירייסמכומעעודעממ:סוממירמו I ,עמfוועמממקרזז 'גדמ,עגירכסעוגרי pמ Cכג" מ~::((וכנדגדיגןfבמרס Cדננכ"ידמfונמסמנזז
וכק Iקסנעוממ:גכ'ןומדממרינןג"וגסעכיוממ IIמענימגמרדממרינןדוגממעוממוממ Sימגיגכנ r.Cכגוס :tיגמדגנ'כירמית Iמנקסען Iמוfכ :Jרמע!::גגנימ I/ , 9רנסככדריו

 :יכיקסימןד I/ג'רמ,מנוכמס'ןנכענחק Iגמר' ' pכ:יוכמדגזזרימכוחמזסגרדק" :1 " '1כ Cסנוגככגיח Cזז מכ::! מ":;'!:רחכגיחזזוגיוt:גן

יוםףעץ
ופות Sמ'קופותוסגוס~גסףס~בקלתית :סמותססכופ~וס~חחותסחו )'ב 'סייס S(פרססרנסונרחסית'סתוסיגת" ·גסמיתססכופ~יאותםגט

 .~גסכיסכיתגיססעכייס '~ p •~גסכיסגיתגיסו:ונוכריסס,הםל :וזסגגסף~וי~רfוונ!ו~קח .ס:גפ~יסורסגמוב"ריססיוססכגפניסfויפגfויס
גוכריסמגיחיססעסיריסחמרומכחן jמיי וP :f ו::::וגסן I1ונרנס!:ריוחיח'פירוסוfוחיוס Sומקמפרסיס::וכמרח jכו'::ומורםכו'ן .יםסגרטמעווכוגימיו
נ,ס Pו::ו .קנופ::וערג::וטנריס Sכנסניועגייס .וסנוסנגסףסנגקנתות::ומחג::ו ו:: sנקותמג~!:רי Pנגווריט~ככור::וסנ::וס::וספנ,סיי~סנ::ון l'sגמוק
נ P ו::ועסמעטמנימ,!טסעכייס •גינכנג::ו!מתג::וכזוכחגונניננג::ו!כחגוטמותססככפנוחותס::ויוככנור::ו::וספניס 'וfטפנ,כי~טפ~rכו·ח~חוננ::וס'ן Sכמוק

יסיס

כדח '"כ Iגכfוו:י :tגמכןגסטסגסי(מיטfנממטמfו Iמנממענימגר!'וס Cמכfווג Hומ
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צבדףקמאבבאשמ~נררק Iהחובל
נטוממרוג~וריכמכמ Iמעכיוrכמנrכררעכימעכי"כפיכיrכמiכמ tiר::ו tiפרו:אונפאסחרי:ר,מוכ<::וגיעווכמרטמ,סיס titi •ר::ווטר::ווטישיתין
וענרהסט'נקין[אכול :וק'"סימןוה tiכעמוrכ Sסוימ Sכ::וורין 5סמכמע<מוiכויס tiומכיןו::וסיר::ווחנכווס<מו:ףטו<גכונכו •ו:ו' ] tiנכו[כננין

ונמ,רן •וט'חוכומקויין:חבריךע'ש]סנכקנגפ'ירכמר •ט' tiק"ו I )ר"'נכות ti) tiינכ'גמוו tiג tiככו .ה1גגסוומגגרנריו::וור::וגכונכוגןכ
חוכומקוייתנכוfכמע tiרוכומוכוקריסכןרמיתגגמירקממררנסוכוןגסמוכר •רי tiשפחת :"יי)ית ti(נומכמסוווגוכומגיןססיר::ווגטוכו
רסגמסוהרס Iמיןנוכותגסורותיקריס :גכותירי t:iעגתסוסימסוככמן

מנכמסומ t:iרכרכומ,יריוכון Pרנוס t:iמהאמנאמריברלרבהרבאליהאמרשסלאנוכענ::ופות Sבכעיגיו •בכטייפיועינוהי
כענורהס Sרור Iמניעככיורעiכונפיואכולהשכםארבנןדאומרמלתא(רףכגהורכתוחכרוורכתיו Iכמכמרחוק

כיר Iכסון Sסוננסוף J:רע'וכיוןמנו::וסואמריהצנהמפניובחורףהחמהמפניבiכיץכגומרינ. rומיל tשעיגין:כטוף ). Yס'
גסקריסגוווtניגמרכויוענר::וומ t:i I I " I t:iנויסמגממרסג ti:והגו!'כועוכחמת

רעהוכפי tiכמימייויסכממנגבוכתולגבראמטוולארהוטרהוטי-שיתיואיכשיכיןגתווסכיוגון iו 5סרכומוכ ;cמכ
כוכוסנוכמס Iעהסנומין tiמתנכמירגירעבולאמט)(ישעיהדבתיב.גא)כריךדמצפראייןכב:כאשרחונווכמנועגרפגסהו

נמ t:iמנכיוrכסכורחתהבכססנרטסיrכסאמדןתאתל IIאושמששרביכםולאיצמאוולאבכהגכת::וטסיתסכ:ריככמניגיכ •וגו'
כ IIעפומףכסרסועכרמ t:iבכעודכ::ויוrכאתועבדתםכג)(שמותמהכאאמינאואנאמהתםiכ rבכרבכרנוי::וונהוןכעגסכככסינכוiכ

כרנויוסורימספחסקרתס'גיוןססמכמךל'יל'לימכיכוiכ •:תכלייופיסמiכטר Iסיכרור
י tiתיגרתוכויקתבכורנקכוונוכסגס rוכואתחמךאתוברךהותפשקזוכםהאהקונכ.מגנכתענרומגיוליובכ:מונוה:

ט'ונגורתמוותמורסכמג tiונמוט'ואילךמכאומיםשלוקיתוובמלחפתזומימיך.סיתיות::ו tiכבכיבכוכ Iטגחעגיוסיס
יורוגתרעגמת ' t:iמיגררונמוס t:iוכזומחלהותניאמקרבךמחלההסירותיו(שם)סותנעכממבככתתמגתגקפיבכקומכוfכ

רוכרממכמרעתוכפיתמהמיוכ tiכנוכתושלשהששמוניםמחלה'זtמהנקראולמהמרה:ויוסףסוfכרוקמוכמו ' t:iמיגרקמוכרי
מהויקח :וק"כסותוחסירוהרנגויילבניחמל"הבהישחלאים • :חק 5ניותקגת •תנוסס

I I כיכונו'לנקסזוכוהווהכאמטרrתנר::וסויוסףנהויסוכ
::וךומ"גגיסרריטמסוכיטrכונו'.נגמור' :מבטלתןמיםשלוקיתוןשרחיתבמלחלפתתוספות

נכסגריס tiרלירגתי Uגררגתס tiררמלתאהאמנאמריברלרבהרבאא'לשםבבכסוכס ר"ו::פ'ןרסוט.ר::ווטישיתיך
כ-יר 5וקוע Iעתיסו'נטוס tiס'

 t:iו'ריננכותכפ"קכרתמויגןמתנערבנז]חבריךאינשי)[דאמור(דאמרינפוק tiווכפווחווףוקיןוחוסוקוו
שפחתהנרויאמרtפז),(כראשיתדכתיבל IIאמושלנביךאוכפאחמראקרייךיוסיס t:itiוססיס t:iחרכ'ת'כג tiסוכקככ
 :ונו'נברתישרימפניותאמרונו'שריכוכונ::וכירמנוכורתמווחמ,ררחקוכחגס
מלתאאיבשידאמרימלתאהאמנאמריברלרבהרבאליהאמרשםלבונמנורנסמוךכגכתמטוiככניסiכיו

לכיסrככוכמ Iרפוממכיס:ריןטרופrכ ויאמרכר)(בראשיתדכתיביהארמאמרהקדיםבךדאיתדמינניא :כמורוסי::ו
I דאמרימלתאהאנמארמיברלרבהרבאליהאמר •אנכיאברהםעבדממרמ

 :וגוןאמתךאתוזכרתלאדוניהןוהיטבכח)(שיאדכתיבליהאמרמטייפיועינוהיאווזאברואזילשפילבאיכשי
ולאשמעחבריהדקללככאגמטיוהתכלישיתיןאינשידאמרימלתאהאמנאמריברלרבהרבאאילשםלד

קראלאעבדךולשלמהיהוידעבןולבניהוהכהזולצדוקעבדךאניוליא)(מיאדכתיבל IIא •אכ'ל
לוותהירבקהאתויקחאומשרההאהלהיצחקויביאהכר)(רבאזtיתמהנאאמינאואנאמהתםאמרתאתא"ל

 :קטורהושמהאשהויקחאברהםויוסףכח)(שםבתריהוכתיבאמוארחייצחקוינחםויאהבהלאשה
יעקבעיין ,חרי"ף .גני~כיסממי )א(
דמ,ממדיעזבכ"~מד::כסירכיס Cנכ Iנ C"לכומ tנומסבכ"ן .יכווכיסווכישיתיזגrסכייכ ,וf\יוקניכיכטס Cנמחד Cמככוס סו::"דמיקימ.נימסכמענדוולשלמה

מומומרחיויסווכטחיימני\כונככןנמימסמס'חfנדנ::ינס ,"ענ'ןדףנניסמ :ימט Iכמ cבככו::קונכמכוחמכמקימכמבננדןמניוכי"ג mונמחכס
כיינן rמס IמחוDסייומיסימכ cוקימוןח Iנמפמחיימ :tמגיכמובכ"כומנוככ 'כrח'קדגמינ

 :יספוחספיבככיק Iמ:חרימוסכחסמיסח"מ C ::::::ממיויסופמיסו::כוכנעונכדמרןנו""חכסס'יrכירנוכוסנס Iומפ Cנק'בכנודסי1נן:;ס Cמניח Iבכרוfופןסןמני
ס I Jומ' .ומו::כגניואונפא :כחונכיכדומסבכס::יחומיבכספס~גסו::נוכדגמיכנרt:סססחמוייסי Cככ Pג::יבכנדיס C~פיחומיגי::יו::רןירוי)ףקממי .חמימקר"וחברך
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כסגגהגיגגס י:: 5רומרססfניו::יוfנוכסכ(ובז)ישכוזלמינועוףכל'יג)סירא(בןדכתיבממווויסוככrכיככפיגrרסנופסרפס::י
רrי,ף tiוכ }; lמfנרנרעונותמתממון'ייוקהמחוברכל jבסתניתילו.תנןלדומהאדם[ובני] tר i מ;: tר::'וכרניסון tכגע~יויריו

אומראליעזררביבכרייתאוחנינא •טהורלטהורהמחוברכלאטמאלטמאיריסככיוכrכעגיןוכגומרו::יומ'~קוע
 .,שהואמפניאעורבאאצזרזיררהחנםבא. .~בו'גיריfנסרגמע::יכרגהיננוככrרוכ::י •מינ'לללללמזרתירון tגכוכס::ייגו 5וכגי י:: t:iני

דוראדליתאיאינשידאמרימלתאהאמנאמריברלרבהרבאאילשםלויגו 5וגו'ומו iימתירימ"ס::יכמסרו::יי::י
אםברקאליהויאמרד)(שןפטיםדכתיבל IIאדלינאלאלאואידלינאוסגייכ Pג iגוגrרגוכסנrכור::ייו iיסתי

תלכיו::יג::יונו'ירי 'כt:i rבג~::יגריתנוזרוrכ
" t:i ונו'יפקורגקססfונt:i , s ומונו'גפגי'יסמt נסרfובו'יניt:i רגומוכרו::יוענסקכס"גוגרעג::ינוכנזרוכססירסימrמתקitכוסוכגתונו'י::יונכfכr

::רנרגסרווfנתקרמסfנ'::יכימ t:iגיזרמגמי::ימוס'גפי'וסוגפיו::יהווס'יrרגוכ::יססימיריוגט;ר'סrכנוירגרנוסוסיף י:: t:iומנמנrרמססימ t:iמ' i 'ונו'ירו
ומזיגמטייל : ~ IIוקסגגור::י iנ'רקנrרגוכi:יוכוססי::ר~מה rמו i 'רקענימסוגfנ::;)וינוונו'יריו ר:: t:iמסוכוגיזרגוכסרוrרמנמרגןכןוי::יוסבכרגתיכ
מףסfניסו'יג::יררכסמרפיוימג~וימג~ווכעגגי::רספריכיכרגמיגרעיסfנסוכיס fPנספירומגיםמ'יומ'יסרסעךס iסמכימגוfנר::יעגין .וכ'רקגמ

מוכיןגןנססנועוfנ t:iכיגרקנמנ j:!גמו::יומריקיס 5טi:ייויעקנעס iמrרגנעוורגקסrרק 5וכ' iסגוכו j:!עסגהו iהו~גנכועוכ::יוfנ i:!\וטרגועוכפיfנס
יס t:iמענכנרנוסיסtו lגוכעוגנועוס::יי::יעסו::ייסגופירוממ t:iוגfניגו t:iר::יייכוכיסרקכסוfנומססגפנו::ימס::י Iפחוכריגן iג::ימינרגתמגגיוrכר::רעונ

קיגמוסומעוגנועו י::יי::ונמפננסגןסי::ייפתזרכווספrר::יכן י::יי';::ררtכגיקיגמכמוןכוגו tiו t:iונועו י::יי::נמ t:iיסמעמנfננ"כורעיסופירות
i נגמגייוי;רגקעוסרגיft:i ופוזרויסריקיסיסt:i כוכערעיס'ייוti ר::גמוי'יס i כ'קגמt:i נוגו::רמfנכfקרמסכיi עויסיסגמןוכיגי::ר~עיגt:i ונווI מויקזרt י'יוסi ית

ריןייהיונו'יrר-רסגיג;רונ t:iנפיונו'נמירגעווגגנוגו'סrיהיונו'גתיסוריrכוגו'ויקrרכס t:iמרנעיסנןעסווי::יירנסכנרf:tכיrכס::יומגמוסזרתיונו'
רקנמוfנוינמעייני t:iמיגרממריג t:i::יוכfננקרוגס::יומ ' i!ניפמעמ~ ~נfו tiערוי~וקרמ'יfניגמהויירקרקרג iהנמומככוכfנ t:iמזריקתיו i י::ויסכוכrריקמ

נזעו i5וכ tiעסוגמועווכ::רfננגגיגrריגורוג::יוגתיירעסיןכ..ווכfנ::יגמ Dסתסהגו iכמן 5בכר Sמעווכfנ::יג::יסמ,ו::ירfוגקגיוהגיוכ'::יממיכרגגעגיוכוו Iוכ
ער::ר::יסיוכגיגו Pינזעור 5וכ י::וי::::יורוירוכ'זרויר::יכיגrרכסונמוגן'עוףגג~עכיוסומכרוספrר::ינןס::יי::ימעfנכ t:iכימגורור 5וכרקעומfכ::יגווגרעכמ
 : t(וק'עוממ::יסיוכגיכוסיסנעורגכrרונוובכוממ::ינוסרכךעכר P 'כI fרמכ~נרכגןערפוrכ~ו Dפרקגרמיהמכעורכסיססימגיס Iמכז::יומיוזפקנו tס'

ף Iהרי/יעקבעיון
 <::מככפירושוק~סוגו' <:: cכמו:וגזוכסחסגמ::<!:'יכס "' C!(יר .יזוחמוסמגמדכתיבכממסגמכו סי<::מ I יר<:::פ"וומ 5מקייסכמ lובכזיי <::יומ<::גכfנבר::<סקייס '""יטס :ftו

5c וכרווס'גמ"ר"כfכככמכרססמt: ::>'::> כמכוh כזמזיכמריגררגסגןt ))'וי::<ו!:בכמזג'ייכ::יימ:ורמי::<בכיקררכמעכיויזןממוסמגמזגמיבקפססגימגכ"כרס"כ וי
קרfוובח::ייס cגמוימ-גמסגכזוכ::<םמכסר::ייבככ,ויזיוfומס :tמסמוגי <::מ,מרוחמכfוכימיוו Cעמיר hג:כחמררגרגגכמכר:וסממ Jבר '<:וגפכחחרכימוזבכ"בז"ערףפ"ק
ז::גריכימfו~מוס'וכפי'ס cממממסימסוגזוכמוי:ווג:בכחגממ eסזגיר hכירוחמךומpגממגי"יבכקכס Cובכמגר::יסכפער:ויוסמומוומכfובכיףוגומ <::ז:!ס lמבכג:וויגfוזגמיכמככן

ז"כ ''' C ר:!כומרומפג:ר .יזיוג'ויסונכובכיןעוב <::יג <:::מויזומממגמ Pומ"כ <::"בקו: 1 '" <:::זכב<::מימרכרזרכ::< <::ימ Cמגמערבמממרימביוינrכקממככחסבכזג:יסכ :tמג!:יכ
 :::מ,כrרוממכמגוןגןזוירן..ז::בכרןfוגמןכ::<כימריו 5 <::'<:: וfכ:!כפי ' Pמ::יונררןגחרכמנרןזוס'ס"כ <::כיfוגוכ:עמוfוזיכמריכרררכ::<מכמחבכג"כפסכוfויומגכמףפגכו
גי :וגו' ' Cחיכיוגזממרבכוכ::ח :Iיככ tגסייכו <:::מרכסיב וf<::וגמכו סי<:::גגכמכרססממ

 '<:: <::ו 5גמםר'!:רמכבכיגכמכיווי~מבכומזגמיבגןזמזייקובכי"גיימ :Cומר::יבמוס'בכייו •רמכ C 'ככיגכfוכיוויג:מעובכנ,ויזיוממ <::גמסמוגיח'מ:ורוממגמ lכוגןוי:וו:בכוכתיב
ככחוגיסככגימ,סומ:וכג:כוי C <::ר.וגגיו.כזסקי::<:רכר cכועיכוממכמריסממרמגי <:: :Iכמ::יגזוכ::<מוכס :tחגמ '<::וס 5ר cגח '"גגכמ"ומעו eו'גמוכ "<:fוסזי "<::ו " cמחמ

 :"כיגכ ' Pמייכ::<גירמ\סגגכ lזרג!:גוטןמ <::רככpזרומחתפבכסגןמ,רבכמסג"ג <::,מר jמ,'~מבכfוכחכבכ::ו jויכזגמיכמ"מגיכריימוועז qגי::יוז::<זסומין •וגו',ממכיח'ןומכן
 :כגרוכיגומפחר"יס <::"פמוס 5ממכמממם"יסfוףנוכרקזנויימיגמוסככס :tכמ~ :;f'::כחומי <::ו 5מכזגרfופיכוגןכומרמומרמ-כזס <::גווג<:: •זכיכמכמכמואי

 .יוםףענף
 •ו::<גפנכ(~פובכ(וסן •כ'ע"פרקכגמרfויכוס tמבכסג, •גוןזכיגחזכימאילז:כfוביפר <::'<:: :tס Cמנכך(מfו .מעומג('זrכ'רמכ"(ס Cק •קרfו(מנככזןכמ:כ :tוכ

גיןיר l 5וכג • <::מ:כ lטזס IIו::יקב:ווכרבגמר <:: cוfו cמ,וגנכו • ':!יס:נכבכוכס <::"כ,.קיוזר:וי"כגן •זמיומרמכימיכחזזייקגמכיקרו::<גכי .גו'זוק 5נוכfוכוכfוזימן
ננרהז::יועכ:וכפבכ,'יסכ::יעז t 'וגס . jמ;ימ' lחר'כבfועזיז{ו .כוחכיסכ'כעוכסו;ומוימג:מו<:כממרכככימקוזסג"גזגוריומפ"ג cמ'בכ"פמתרכיס :!יו.חכיכומכ::וו
:מרד,' .גו' Jכסננ lמכ'ס' ~:מ, jמכ'מ"מסכחסתר l ';ממס"מ'מרזגי lמכ'כגמרמגו'בכגזווכי"גסןוכגזוקוכומרכחקזומי::יו"כסגחוכפ"ז .סככיחוכחו l "ג<:: rגזו

 ~,"יו .סכפבככ lו:ומ . <::בר י:< fpוגמזי!;;כמבוחי Iג((כיופובכ~ס tוונ::<פועכיסגור r :::חו ~גו'כככfומעומככי ' Pר',פיגןכגזוקובכמוימרסקזיס
ר r,pכח

'" 



טוות~תצגצבדףימןאבנאשסינירפקjדחונלרש"י
ומ'ועק 5 ~אחרקייס:~ספג'ד Iנ ~י~ו~ Cjונינכי .דייגמגי~דאיתדנככיסו tiיון tiוומ tiנכנכננכיסג"מנכוויג~וימנגיס .גלל~ :עוכווו Iוינ

וככק f~ 5כזרדכע"fכfכ Iמיחגדנספריובנכוfכגוכ Iרכfכומר .ככק 5~ג~פגוכiכג .בודfכ:רחיככגווגfכגסגויחוחכרו.:קריתסו)וחורזר\סמנכוב
מוחוניוככגיוגועקובינג.גיfכוחו(כיו)פירוסכמובמככוככק 5ובfכיווfכדזרמוגיחייג rיי-fכ"ס[ונפסיקכיריסרחוסכרנ..ץ:jחוויפוגAייחסוגכונכרככג,ו
כככו\גויי rסמ,ונכזוגיוונככסרזכעגיוגככגוביסובגיססע{יוועק 5ינג.גיסזכיו~וfכחגס<ויfכגריטגכיסעוכדיג t:iנכסוfככותכפגיגסכימומווrו t:iכנכןtל

מוככ t:i (!רגיכגסגיfכגfכזסגמיזס :גדין]עונפגכממוסכמסירווכחזוח
מגיבכק 51גי[וסי~)ופי)ורייסנכבכ Cj)ו •אלךלאעמיתלכילאואםוחלכתיעמיתלכיגכוו iנכנכזכיזכ titi •בויגיסרשתית

נכנכייוזכוובכק 5גנכנכסוין Cjנכבכזכי] tiודאמרימלתאהאמנאמריכרלרכהרכאל IIא,מווכ'fכJ .י~fכניסהרitי:לאממ 5כ
גסקfככfכו rנוסחוכפיטבכקובחיוכ ,לילליזוfכתפבכסנווו 5!:יגרכוטגככי rכגככ"
נוסחגיפכר\גטוiכפסי'ג!כווס tiמדכתיבעמביגבכפביהכלבאאיבשיגגכרי·וטיר rסויגןכר :~ו rחככחסבכ

סהרש"ארעבהובפשאבופתתבוסשבעהבפשכז)(משייגגכויוכיס t:iח~י,וכקטגיסגרס""
פיככסבכגגופט ti ' •ונו'כבכס tiנפשמריברלרבהרבאליהארמ •מתוקרמכל~ככוקגוכ r ,..ןי tiבכגוביויסגח t1דר~ובממ

Cj כיוכקוזכפכיסrכוינפוק~מנכווולאחכרךקריתאינישדאמרימלתאהאמנאומזרךובכק 5 ~אדח :כti זר~ti דחנכריגןמ~מין
 ~~ו tiכפיגןכ"עוכיווגוiכיו rנכ tiכגכככיהשדירבהגודא]דחיא l/[כגודארמיעבךו~ונiכ'מיפווזוס .נכבכ] tiננכ [.כpי 5גס

בככיfכגיחמוכרינכיסב'כמככיויfכגיכחויל •לככככ:אלא t:iכוכסגיסג"ג)(נכi:tוחiנtלגס
מנכרס rועגמחזיומעחירוכיתמגגכמטהרתאוטהרתיךיעזכר)(יחזקאידכתיבא" :~ר t:iכג(!ר t:iגרחונכק·רrו.כ~ Sכובנכמ~רין

 ~ t:iקרנור"כוfכגןב{כחכגפכחגכגמברלרבהרבאל Hא •עודתטךך,ילאמטומאתךכווגנכ
כככ~ tiכitפרגהיננוגבכ~ומגסחבכגכביהתשדילא(מיא)מיביהרשתיתביראאיבשידאמרימלתאהאמנאמרי
וי 5גוונכרמוינכfכגגגכ Cj~זרזיוגנכותתעבלארייאאחיךכיארומיתתעבלאכג)(רבריםדכתיכליהאמרקלא

מין ti~ומ~גגנ tiובכנ~ tiכופטפחזככוiכ .:בארצוהייתגרכימצרי
ס tiוקנכוככומכוגגומגוייוווכחיו rמזוטרידיייבזכדאיבשידארtנימלתאהאמבאמריברלרבהרבאאילשםלח

יככוא''וו :וק"גוכומר1גקג~הככגג
 tiקדוידקרחרמiכיפיסכ"ג .'טט~רiכיוהולךוה'יג)(שמרח Iכתימעיקראלדררקייא"לדקשישבאהשתאלנברי

חמהיfכחסגיחינכדכי~דמiכווסגי~ולבמוףלהםלהאיראשבעמודולילההדרךלנוחתםענזבעמודיומםלפניהם
גפוס"יגו'ויופג~גיזרור~י,וכונו' :בדרךלשמרךלפניךמלאךשולח~נ.כיהנהכג)(שםצג][דףכתיכ

י'~סונו'.נוגינכגויהחככנ:לאוק"גנכסימריבתראינשידאמרימלתאהאמבאמריכרלרבהרבאאילםשלט
גיסזוכריגססזוקוגנוכויגהבככסרfכוילללל

גגסיייו /:Iגפיהחככנגמטנכסימסהיהאברםאתךההווטוגםיג)(בראtג'יתדכתיב.א'ןמשוךציבי
 ''' Pוגפיווסגו'חק i ~גסככחמגiככיחתחלהעבשנהואחבירועלדיזהומסרכ(כל)חניזרב.אמרואהליםובקרצאז

 :נכ"סמיכיסדסiכיחנירמ~ייוכ Iונחווכסאברהםויבאכג)(שםוכתיבוגו'עליךחמסיאברםאלשריותארמtפז)(שםשנא'
יונכסגפכי"ס"וגן '~וגהינסעיקראיצחקרכיאמר •בארעאדייבאליהדאיתמיליוהניולבכותהלשרהלספוד

נכגסיס~מגןכוכגיגiכחמנוfכו .ונו'הבצעקואחדהצועקאחדהכינמיתניא •מלנצעקיותרלצועקלואוי
מחסיגיסככיוו~יויו Pמחו~יס~נימ"

גנכיווממיר"פכסfכתוכטגס'מגגו :הנצעקמזיותרלצועקשממחריםאלאבמשמע
~פכסוכטג,וfכוכג Nממגגוחנדוכייייואבימלךשדיך,גבעיניךקלההדיוטקללתתיהאללעולםיצחקואירשםמ

מכי~ויוכןגממומווסומגו'כסותלךהואהנהכ)(כראשית Iשנאבזרעהונתקייםשרחאתקלל
מובגו~וfכע"סוכ'חנזוגסגגסמודיככ

/:i יק.רוti כבכ::יומוכווS גיוכמיוי~י~ג~סמזרוביןי~י~ויס 5כוכרןסיסייוti ומכI:/ כיו~יסגמוגכוסףנכיו~סfכגמג~סמf'עrj מגגותנרוגיti כוכוfכ
ובסגfכ"ו tiככובווגיגיככiכימרינתר : i!בכ'מ Iר'זרfכדנפןנכורמזסויגחוכו'וגזו tiחככי~כסנפiכוקיי-מנ"וכפי'נרtכון ~ז"ובכייוובו'ובוגחכfכגי ~כ"
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e; ננכרס~מרסכסיהכסנr ואמרארםכללשלקורםשלך'אכיווכךנככומרוסומו
שאמרורכובת"ר •כךליריכאסוףכךכעצמוהמקייםכלרכאמריהודהרכ
אומריחורהרביימ Iררבדיומשנחמקראשלמרורבוולאכחמחשלמרורבו
אתחבמשנהאלאעיניוהאירלאאפיואומריוסי.רביהימנוחכמתושרובכל
קרעשמואלליסטרוו[זוחמאראסכרןסחורחרבכגוורבאאמררכוחואןה

 •כיוו]פותחואחדחשחילאמתיורדאחדראסכריהמרכבוההואעליהמאניה
זחעלזחוקורעיןזחמפניזחעומריםשכככלחכמיםתלמיריעולאאמר

רבז,כיניהקבעימובהק]לרבואלאחוזריןא~נןאביובמקוםאבירה[ולענין
לךצריכנאלאחסדאחסראיל Iאמאירבולווצריךתלמירחונאמרבחסרא
מחרארביתיבחרדילגכיעייליולאאחרריאיקפרישניומ'ערלי·צריכתאת

תעניתאארכעיוהונארביתיכחונארדכרעתי'דחלשמשוםתעניתאארכעיז
 :חסראלרברחשריהמשום
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ךכיt:ייt:ילא :קורסגו ;eר •t:ינכ"סבא :בכריפfכפריקt:ימרויי~ונכרקחנכרי
בככיוסטיגגמ ;eפ"חבכ •גןנכו Sכבכקייס ooכל :~בככייiכנכו~ר rס •מניון

כממסקרוסכי t:iגרקרקו<מ~ריומIגורiכגפגיסניגכס;מיסיס~כהוכ
רק~ Sוחרסיסבנכיגוחבכו,מעגיוופרקנכרקרקהמירומסככוכיתנתפסר

 •חכנכ~שלסדו :ככריוiכטרן Sט'וסוף
יסו~מ ;eוגסניןכס ;e ""יטבכנכיסנרiכ

וסיהרמ,סורוטבכנכי Vמiכו rסוהרוiכ
 :חכנכורגקרמי~ומו~טורותחיוכ
 :יגהוכיסכנימיסiכור~ •מקרא
טבכמו,מ,וסוכיוח~ן tiגנכו •משנה
חסתינכונ.חננכהוסרוככל :כ~ו ;eמפור
האיר :ננכרממסכ~ ;e "מסנכקרמ
~מ ;eמחהכס :tנכטבכסi:יוריבכו ;e •בכיכיו
 .כיסןכיוןמ ooו r 1דאסכר :גסניןירכג
~ימנכ'/ג) y\פג'(גכיסט~וiכנסךר

ti ~וכמ~ומגגימ~יורעתייחיוגמוניj בי
e; נוסנכסכקיןברוכ~גףסומr ו:יס

 •ממכיסקרעו :רדין 5 ;וסקכחiכt:יקךירt:י
 :i:ירכעכהכנכירגריןנכiכממסfכitיוקרבכ
'י,מכס ;eנכ .חי tNכנכfכiכיורךאחר

כ sמ )'וכ~ t:iמ j '(פהנכירנמסכמ
נכי~:ייגגרגהומגפהוחטחריח~כככסיס

וסגיוכ'~גינכימזגחנריסווכ~ rט
ומוררחי ..;tי;מנכחיוררמחרנירומפהחוiכ

פוהח~ככוi:ינכפiכחותנכומחרגיוןפותח
נקרואיי;גפהמ ; 5מ t:iפנוי 5ס ;eפ ;eפ

גרהכוו~יגכמוכססגפנויח Sמזרחיiכ
תנרוכר tכסגו ~,~פספטיססניחסס
גררונכווחחרוסמוכסאייגכפוו Sכמחר

נכנכוכסמיסגוכגכס;מכררוס ;eומוiכו
וi:יומפון 5נ tiפס tiפומותו'יהס ;eגרנכפר
חמנכ ;eחנכ ; 5מ tti:ימוגסויiכ rכ ;eגפחח

ti תיכגגוזכגג~ti נS ורכמ~סיגגפזכחפוו
~iכחמוהוסגי'iכפrוווfנחוכוסוכבח

פחחיסיס ;eפספ •t:יסחיכממiכיורר
ניגעיbרוכקעונiכגיופiכגנכיוקטכיס
פוןjןכיי"כוסוכנiכורגתכt:יוiכגרוחכ
גפהומ~נח~סחיכממiכיוררחחד rככבכ"

בכונכר~חוגס]ויומ rסכנפסt:פסחריזכבו
נחורירוונכככיסi:ירווגסנהוןנכנחוז

ג'ננכפחחופוזרiויס..יגגנכוiכ 5וקמוגססגממt:יבכסרfכחרפגיבככ רכc;fנממנווכמ י:r tכסכנכס~מrנר •גיוןפוrכrנואחר :ופומתחיו ;eכיiכבכרסכוכה;
נכ'ירגיוןויקנבככסנרפוסכס ;eיבכ ). rכרף(פסחיס'גנכוכיון~t:ייגג:רכחוiכ;פמותכסיגכנונכספמחיסגסמרטורrנכ;מנכסרגסיגכסממסנכןמחררגiכ
ומרפקיוין ;eונכקיחוכנסנכ'ןחנכירנין ;eיוסיו ;eנפיגרנהכנכירגרין .~ rמפגי ~ rעומריןנסיג!?:מונססניןססיג;פמחt:יומt:ינרוגסבכרוסחיטורחנכמ

גחניוקורס[גגונכר] .:סאימחריסמפיכיךוטיססנכונכוזכססנכגכ •רנוכו:[וצריך ]י' Iגרממונחגנכמורוכ ;e •נכונ~ק:[לרבי י:r tמס rכנכיויוירכגס
;מונסככמנחכמור~יסכמסכיככי~סימטמגמיןכבירסמטiכגויסמפכינכמג~יפיסו~גנכורב~ ;eט~מ •מר~:ואינהiכ 5ק~ימ •מרה :מנירt:י]כבככין

יעקב Jעיו .
'ס I1מרעחיכ'ו::קחיכמנכוניסיעוכרחקיפדח"י"וס :tמכמיר :tוחפכוןכ"רסרסנ~מ~קמק"ס Cמירכjו"וע"כח"ומרסו::פרו::ייע"ן .גוכייינחסוףגןמו Sכעסמק"סכל

 :כחרכגו'סרכ Sכו Cמכ Cככוכניחסורכ I1קככ כ::יוסמ'כגרכוחגס !'כ Cחרכעי!גויירנ'כנכונס Cנוכ'ריכחסוףכרי! I1פורפי'עורנוחכיו I1~חכ'רחכ'רמו~קסר'סגן
ככמויגריכספממגוקסמיכיכוח~ומרחפ~ר •מרכומיככמרככמרוחחעוסקיםפוכחארט :ונו'מוכופן Pדחוכפגוכדחמר'כ!ררןוגוכו P(חכ'רס Pחכ'ר'קי'מוומגמ'רו

I1 'עומר'וו::כככ~מגמיסכמ'יI 'רוימןמדכקוכ .זס::ומפכp מ"C מכרחכככנכc רמ,וסI1 כמחמ"גחc וסככI1 כו::פריככנ'כס~מורC רורC מסקרחו'וI1 ןמ:;'fכומימסגיו
ככג'וו !"ככ'כסמכעןכרממר'כומרכמ'כססומו:נבמרחכס Cסמ~(מורמפזוחיכומסרוח'ס Cמק c IPפ'רו::נכ(נכ~זכ 11;1ממכ~'ס :t!:ככגכמ"ממ,ןמנו~'סג"ריףיסככרר'ונ"פ

מן:;כtי«ומיככינכח 1j'כמר:בעוקס'סמכ~קסרמ,סנררן Pכככ'כןכ'רימ I'כ C C~רח C 'נ'רימ"'רח mג' ,"מכ:!מ'מג"מ :rמרסגכמגס Pכסס Iחמכ I~חרינרי ~· 5ןכסעס Iכ I (ז::י
קס Iבכ I;I (" 11ס"ס Cכ'ככנסר"פ'סופריס pכמסגח I1וגרח'גמורכמיסכוחכ Iומכמורסג'קגימ'כ":וווחיכ"עדף::ימר'רכפ'ממר'כ!(כג' י:: Iכריג'ו 5ח'ןממנ'סמן Sכע

חרסי' cממגכוכיככגג::יס Cסוחכוןכס Cוח 1j'ן:;ימכמעכו Iמככ Iגךמרכ(ן !'מ .כt:ס"סחוירחנספגפוכ , I1עמ:וךר'רממרי'כככנככ' I1מריפוכו Cי'מ::וסמ'כ"כוכמר'עי'ף
 I1כמסגפסח pח'וכי I;Iומכ'עס" c-ט'כחוומנe::יכמייiמיו~ג מכ':;וכח P "נס::עמכו Cניכ Iמפכ'כ Iעומר'(כןככ I I1חס Iמחרר'ספכפוכ "'!'גווכפימ'כ"::יורי Pכער'ף(סג'רמ'"

ועוימ'ונ:וגכסוס'גי,כר'וכ'! p '::וי::ונ"ןכס cו:ומ~מ'סס"ירןחכמ::~כ ' 1כככסכופר'ספ'רחמריימ:,וסמרס::יחנ I1ג •קפריסכיןמרכע'ןער :מנממורונמחכרו~ומיחחיככ
יוסףעץ .

גכרו~ךברבוסר~~גנוןכסכ~מןסמומרביסרמנכ~מוקיגכ'נ)קייג(ךףפסח'סךנגכרביניוןחיומ .רו Sימחלכוףמו: Sמגכךומךסמיןוגיס .גמירנמזכירמ
 :(חוס')רמךקוכמנסמ"ריך~מוייכ .רו S 'כנוףנוסיידמ~

ססכמסםעסס Iסומי,ככניוכגמסורח:י .רו 5 'מחכנוףססחמרסםס'חכוממרבכגנכ :tכ~::יגכירועומרמכויכמרססכ'מומנכ .עי\ף\ציואתיכוףכי'הבונהארפ
St: רמור"מ"סכע('ערI1 ככעסחI מכוגףכר'כ"מפחמרוסS' I1 כוכ'יורחמרכוןגור'!'רוI1 ' עקנ(גוו(סקמ'ד(ע!:ומ~ניc.;ו I1 ךכI1 ' כ~חמ'רI) וI1 רעמסרס~נ
 :סממרוןס Srעדעק'(עו(סר tp)ו tנת~(יתייק',(ט:ותינר' qו(ט



~ I ככימו'יI ארחיכו'יגככו!רטנמככנכטכפימכמג!רגrרווו!ר)I (מ'מ~מ 1ככמו!עכימ~ואחיכם[רווומרגI ~דירנכנI כ!ר 1ויו..וריניוסfסמגיוf נכ~"פ~~fנ D ין~~fינ נ;~~ 
ר' Sזףנ"ק(מוס'מ;נכויגנכ;'גש;ירנכטכוכויוככטג'יגנכ;';ויגסגו P • ,!רכנכוכ'יכיוכככrכ!רט'יומכנכנככ'י!רי Pפיוגכו •:בתלמודכרגמכוחרrכגויס]
רנינימיירסגנ'נוטנכחמזר"טטגומ'ו'יוfכזנכנכימגונכגריגס •'ירגיגייוויורנכיסומיגסטי'יי,כמוזיכיו , rrכמוווס;כוו!רגרטטמיס'יסככ::י'ינכטג'יוכנכככי;כסיככומ
רוגמרמב :,) tוגנ" :ו Pגגרגי'יגוונכורכייטככחויטומכגטככח!רגסוגימ'י!ר"ככסיומגר!רמככיפכגויככגי~מייינכמכרגו'יחכוקיס'ימגמיסרגויכרנכ!רקוקיינכו!רסמי'ין
 ;~fנ;י!ו 1 ~ר~;~א l/מהרש •ווםנכג'יגטנימוכיבימי :'ייfוחגס

 : ג"'מ' Iמכרפק'ייככגס"סגמנע;פינכ'ירץהויולעולםמזוגדולהמדהלךאיזכתלמוד"ווגרוכ'ינכר'יכךחיומכ"וררקמני ..<fי
 • 1p& 1)-חרססיסכטרח"ויגןח\יחמ"מככ'יכוכמי •לילט'ייו ;;י'וס"חימכ"ירי"סוכו t:iכפי

 'כI fכרו!ר;ייורו"טנ'ינמוו'יכינכוך,אקשגופאהאמודהתמזותרמשנהגומי~"חגוiכו;כוכורווו!רג'גפגי,
 ~;~~~~שס~~~גטינף;מג;מוסטככנכורוגמחכ!רוהדרמזוגדולהמדהלךאיזכתלמולאמרתטנככו;נכוכ I";כווהויו!רגטמיכונכטיrכ
rכוי'יככנכורכוייו 5י'יfווכמכחגנכ'יהתלטודמזיותרלמשנהרץהויולעולםאמרתט'ייוונווו!רווונכייוןכככרגrכככ;גיומ
"וונכגיסכעמיסיקיחס'טגג!רכזומשנהנשניתרכיכימיאעיב]נשםיוחנזא"ריוכ;יוו I'יגחגךונכחוונכ;י'יסגווויו
כחכ"ורי"יוגגויפג'יס'טכג!רכרוגו'יתלמודאכרתואזלומתניןעלמאכולישכסייככיונכר!כ'יגוי(סרגויגגווגגכחמ

t:i כנכיני!רוכו ~/כ'יקרוססנחןוגיכI וככוווכגרכיפילילללI וכו'יעג"כרנכחוטוכ
טחינ'יככר'יוחינ'י"ר'יר"קיחח"ומןותרמשנהרץהוםעווהודרשהדרכנככורמגרח"וינןוו"י"כךfונטכ\יונס

ננטונמ"ונכטו"ןוקכרכר'יונ'ינ!רברכייר\דהרןכדדרישדרושמאי •התלמודוקגןוטכ!רו'י S "גו!ר' ):י(רףוכגגיס
וחככיג'י i:!גככנכטי'יעךר'יייוג~חזסולביתפשעםלעמיד,גדנח)(ישעיהמ"דאילעאינככגחוrכגמ'ייוינכיווערמי"גכנניריגכ

יוrכרוגנ'יrכנכר'י~ימ i:!ג'י i:!כנכף Iכ'יוכתלמידיאלופשעםלעמיהגדחטאתםיעקכrככנכירגכמכמ ] :rנסזויו(כוווומ)
גrככנכרוכמגfככ~רסגנרכותמוווונכוולביתכזדונותלהםנעשותששגגותבחכמיםגומונוכ'י'ייככרגגרוג"פירכו"נכ t:iס

גפיסגונכגי'יסרגטכיןכ"סנ'יככfווג l/ובכיל'וי"ססס"נכמיופכ"יפכ"יתכגתסי"נין
סחין Iינכרנקעוגמניתקו'כימורסנכיקונעשותשזדונותהארץעמואחטאתםעק-מע t:iסייתח!ררגכחמוו 5וגסנהקנפכגרי
כ'ירו'י Sינג.גנזוגכי"ורסגוכקעוהויאורמיחודהרןגדנתןוחיינוכשגגותלחםנכירכוי'ייי!רטקמטבכ"יגוגוגגגוחוג
וכ/זנכרגנרגומס'ייחכ"סג'יג IIנכסח.דרשזדוועולהתלמודששגגתכתלומדזהיררנוי'יכככגמוrכוכרווגקייסוחויו
גןחין i:!בתלמודוחנכו •כהגככוךגיס tחןדכרשמעווס)(שםד l/מאילעאיכר'יהודהרןורנייס iגגיננכו;כורכויככרסכויקיו
 r\lוינכיגגוכנ'יrכ'יימ t .נכזוגרוג'י'י iנכאלואחיכם[אמרו]ת"חאלודברואלהחרדיםרגויכ'י tגנכנג"י]וכהסגכרסקרסיס

כחטrכסגיוכוגו=יי"ג/סי'ט Iגר"'יחרס •ליליליוסנחןרכוי'יסחמוגיוח'י t:iיחידיס
נכטיכןכ"ייוח ס,,ר!כןגמ!רכ'י)כמומשנהכעואכםשונאמלראכעכפיגןג"והסתכג'יכקנונכגריסחס

וכ'כ'יןפתחר"וכבכגכומגי'יגיונחוגרןכמכ"ורע'זכןנכרכ"טנ'י:שכקו'י,,טג'יכעע"יכגיitמוג"וונררכ'ימר'יכןמיןכחכמוךזוונמ
ס'ייחד'יייוג'יינכנ'יטרכ'י ~" jכסחיןמוונכגחונכינתג'יוככתוכיכ •!רגככורחכמו:ואזלוJtמגחסנוס;כנככ."כחווו"הגיגיןנכגנכמוככי
כחגנכ~רמנכו;כרi:tןימנופ:ג'ימנכמו'ימגתסךכויסונכוופימיוינכיגכוכתנrכגיוrכ tסנכיטrכגrווזפיוס tגס.גפי i:!גנכיז'יויגש i:!זוחרר :ככבו)גוכ tגח

יזיו..יוכנכוכסוסנכוrכס i'ימrוייימיגכוכי.ן..ה tמזונזוגסנכר'יגומיןממרו Iסמורוכנכקוספטויימנכרוrוייכוננכקוס'יחגנכיסנכוח j]ויiרגיפו
כןמיןרסrככנכוזזוג'י :tנכגיrכ :tכוגינינכיו"סגי'יrכגככורנכןיומוכנכטג:י'נכנכיפטנכסלעמי :גרו~ iטחכנכוגטרוסככחחכת •רווס:מאי"וחר
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וג'וכעיןובכרייןומוכו •סיניסרבכזג,פי,t:יגריבכחורסנססככוכורו iיבכוכומ tiוכרר::ונהיגיוכינגסנכסמהסובכ"גוזכ 5::וגנבכ(סג נ~י:tמוכיחחרעrככפיאית!אחבת

כסנגיסגfווסזווכרי Hרגדנכחסזווכי:ריוrר 5סגגפייס i~ווכויסבכגיססר"מנ tiסז;גוכווקגטורוrר 5סכנרוויס iסגונכיסורוורורנגגגיגןסמוכרמפסרוחמרחיי-גא
I ~ S כ~ניזוכויS יימזווני:t'ריןוזויןגוrווכסגיp'וכ"גפיסומוכ'נבt:i יג:רגס~מ:tכורrגכויעזויןובכ"גגסותגוכגמכיסiיג:tוכגיןוסמוכרונססבכוסקוקבכגיti וכti וכ'ככ"ק 1הוכסי

::ויסס;יימ:ווכע::וריןסן lסנכעוכמיסןין ii5 ו::נ'בכנגןמוכוגפגון tiגננגיrרכוי 5גנגיזכוגי 5גגןנסמוכי tiורר-.ו.ס' tiכונכ"סזגור::וגנדסמיוכנרנוסומ jדזויייהגו .גכי
 ~~נזחימחוס :tמ

 )*( j/lחרמבחדישיו::מזודסקנ"סבכ"פ
יאאמאישאיכז"להנרו'וכינוכרכויש'אהסנר'כנעי'תאסווושיחאמנורחואי'ומנע'יושח'ץיוכווואיהלחוםנוי IכהואIכיוושפדכודונ, ,וfומוזוי, Sמכ :tג

שאסוראנימירחראיחזושאיו/פזאעןמיחורמ"קכ"זבפיבעייןמהאפשטיחלחנקטינונמיןלקו'אמחכאפשטהילאאיפשיטאו'אהיאכעיאר'הסניסוגיקכוןכ
t: נfכסכמנר!:ןסוS ובובדבוימנע'יילח'וץצריךיא'ןזוI כזאמוינווחיקישוןא'אאינןכיריילשןועיקושבלש'ואמיתז'בתוך,שבלע'לווישבשנשמטיעוזז"לחגזו'נן

יומוהיאירו.חוקהנרייאלמא jדילא"כדיתיבנאדלאממךכדינאזנרריםק"פלכפיתחייבאינומנירהיאי'וכאבלותששניהמטהכפייתמשיםקוקעגביו::ככfויקסנ'סחמר
מקומישצריךלשניתיהמיחרםגמיהמנידהשייוובזהשליא"ובתיךיישב'ןשאיוהיהשלאהיאואיהנמיןהאל"ז "'רשגירסתיכןבגדייוקועברם.שבתוביי"סגונכמפסידזוח" S"נ
לךמהב/'פמריתבמם'ששניניגעניורחיקמשיםבאב'במקימוישבשלאבכהב"נאצלולבארוציםהיושלאמצינויכוייויעהצויךאיגישהיאבלבזסםתמנורה .ופסכבססמניכזור

t:כ ג:מS חבויךלזבוישתשמעב'בבךיחוהמקוםליאימויםמנורהשאניישמא'מקיףיעזבאנותווהללמורבאתםלמהמיתותז'בשרהיכראמויבותווהללמוזוכ:::גרחיזוכי
שמנד'ןכלכרנירויאראחייבהוילאהיהבוכוהולו/א',עזולמהוי;?ובוך,יתמהנייאמויש'אברבריםאותוזותיןשהייפנאילנוהיהיאבאתםלאימהעגשיי ,וfוגכסיוחותוככ

ואמויחזוווצהש'אשכיוווי"ימהללא'כוכעקכיאשמצינוכמוהוכככורע'תווהיימוראציויכאעצמןיפנוש'אח"וכוכוהוראואילוכוכוהומפיהסגמנזוסיזיסונס'
שהיהגאפקוותאיהומיחזייוכיחוהשמיםומוכה"מוכות'יחמיםואמתחוובושוניושונהמבודחאמרוהריסתםמנורהחיהשאי'וחיחשמבורךראיהוזונ::ויוחריך Sדגך

השמיעהמפיאימויםשהיייאפשרבוכוחוו'פיכךמראייורתכמחריקתמחזיקשחוכחבווכיון ,יפנייכאויאו'פיגךרושוניוויאשונהראמוחרםואמוורומזו :t:'tמ"זונמזמ
הירהיאי'ושבעו'םואייתכ'ממנוקברירארפיכךכעיניהואכךאומווהיאואיהמביאיםשישהואיהנזחיתמבווךא'אחיהברבזמנוזהיאאליעזושו//כ'זחמוחוחו Sמכ :tכ

 :ע"כובוכוהועליוחחמירייפיכךממראזקונעשההיההביתבזמולמעשהי~מוו'רברעמיול,שבט'לואמיתד/בתיךלישכאסווסתםשהמנורהיומומגאו :יזבככח :tמסיוזבכ
 •חכיבכזרזרנירקי Pספרבכנמנרח::רכגיחורו:יככפזו'נ Sזליויאזוזו':יחמימיכ:גבחוו:ינרגסבכמקנקכוערס j:!:ימנרמ Sימכח:::ורסו":ירמנדגרינחור )*( ~.

 .יעקב Jעיי
 : ',"י :tככיסחטחגרורק:יזו!:יסיגכמכינע:יר:וחנוחווממגחודר"מגנורומ:וסנגסיעמחו::וו:יספקז t: Sמ iוגיורfננ :tגיממנוקחירגו;בנמ

 ~ ~ ~י~
t: 1יכויכ::מיסמוממרo') חנגסוחמרס"~ר\נגמ:יצאתמנגו)(!:כמסS > ר/l חt: ונכספיקיןסממ"::ינג:יr'כוגיכגיגכנכומומי'חt>רכיrגj 3י~ונכספיקו::די::דייסמj 

 ,. • " ':ממ~תמתfונמממרגהוג :tגכחכיבכזרר'ניכ cנ::כבכ~ס::ג:ייוממומססזססמממר .גכימכוי Sנומ"גמ i:דרמ~וגמוסס::דומ סד::~~רנכוזמנכ:ג·מ'ממרומוזורוגנעקרג~סנונכ: jמרוג'מייןקחוג'קוכננממ:ביחיוחוכחיווג/רבכ,ובככי:יו~ערגיבכמזמקוסנגכגוממו
רני j " •ונכיגיניסרגיסמיני:גקוגפ ,ו,,ג:מ:ג,מ J!כבכ,זוט?,מר:י Cכבכ rכמכמומוסכגס ו,מ::.וגיוןכמומיסגכ:יתגי:י :tרחויסי:י .קוכגמתס S ':::בכז
וויןכ~רנכזוממ:ג.נכמות 'וג:~:ואמריומיכרניס::דומויזויומימנכ'פר rמ~יבכייקב"ס Cגיוו.ובכודגמ::פעחכחגוכנבכפסו:יס Cגחכודגריסיס tכבכ ן'ח:: .נככגורוזסגכ

נכןרמי:ג Jנכגיחיאין :סס~יס 'גת:גנכנכר:גוקג:ירמיכרניסכונכיגחנרגסרגוכסכfוכח .ו"מימ'מסיוח Sיו::קריוח :tגמותו:יכגס:יימסכחחיוגמותו:::יכגסחמר
:דמיס:אמת<בכרר-,ג~רימ Sויקסכגיחומרכזרתו~קייססךכוכמ .::דזורןנ:ייוו::סחוכקיס::ג!:ביכסרגוכ:יחיוכ:געוהרגיסחזוריגחו~מר :tנמסדבכ :t •זחתסוח

 ., , lי-' Iי-'1י lי l l:כ:די Sכ _~:ד ,חכיבכזרגרגיטסורגחמחסיסזסו::~זוכורחנחגמוחססכג:יסיח:גיזויזו:יוחרניס
כמrווויויrרוrו::דגי(ו,פ(ו::דס (,(סגו(גסגגrו;כו(,וס,וכוו ~,וtבמכוריסזמ:וס . '''::ר C /'גממחכזעזווכיוחגמרזחזכימ:וסגיסמעמחיוסיו :eמ::יחן

גירמתנכוסכךיק Sך .::דנכיסנכמנכתרמי::ד jמכיח'אין :גנכותיס::דכג::ד~גרrכותזסמכורגיו :t:'tסזויכוקיוזבכיו~חיוס:ימווז:גמסכיחכורבככחףבזרורגיס~ססזעכמח
 ~\ל'סקבסגוכזיוחווי Sגבטכויי:כ~חכגיססיו\!רבע.:סמכור,חומובכ(בסוגזרוססגימוכפיגןר"ח::היכקכמוחזכךיסנiיכוריס

בכ"חג l/כז'גךגוחא
ע"Iכז' qזב<ירוגיו
בכ"גק"'זזףפסrכיס

ג/'בכי"זזףינמומ
 :בנ"גמ"דדףמוכיו

 :ע H ,ז~נררגמב

./ 

יצחקעיני
כוזינכיוהכיכfנ

(וג!:נתזורוגיסכקג
חיגרי '"גר::גכג")
וגווגו'ר.רוגח(גו

גג'ןחיג:ג :tנמרר
ג.ררוגחטיו 5נדכח

מת"ג)(בכי',יסוזהי
כ :tכמכיהו Jוכג

כגנייכ fמכ :tגפי:גס
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כו/א Iמהרשםטגרףמציעאבבארביעיפרקהזהב/י Iרש

רוו,ו ככיר\~::!~ייגו •וכןטחוריסלבש :כרנוירחרן 5כותטוגותגיררחייגט:גוכרגר~ •גנרירקוע~ומאף :ומנכגעועגין •טחוויסלבש
כיגוכררוכ~/ס rlווכןוכוכרגוכוגריס~סגמיכרוכ'טוחךיסכגטרע'בוגגרי :):ר" P(רףגוכ'pו~גרכנגעיכתמסרו~וגי~ ti •נכגעגירוחל'ך :נוןיע~
ממןרמרנרגיסמוגריס~סגfויגרfוכמfורתןר~נריגרגירר~ס tiגמגרןימ ti'גור/נ :~ררג~מג~ •נדרגאך :גתקכקג •טפח:גגמס:'וכןונשמט

מרסגפטיזויעקוי~סחכו 1נגי •וכ'נזיתיס tiטכי~ערכסשלקחרחוכךעככחכרק~יחירירניכ חכ::! •וכחנוקרתיונושלא :גככס::יפירובכנ י::יי::
וכמגמ"רין(fווופ'ס::ייפג::יפוק ti,וכ":ביןוכ::י ti i ' .כוס tiאיסא ::גרניס

 tiע"::יוכיעוע::יומ ti סי::" tiפכימכמכק::יהגוושאינואדםילךשמאאלךאניעקיבא ti::יחדפי::יfו:גי:ר::יסנור::י .כחסרוכגמ
חוכקיסורניס:גוכיעוע::יי:ג'יומסנסמהכולוהעולםכלאתמחריבונמצאויודיעו::יחדסגירסיפוכוכמכ'ניוסוקנועחוס
וכ'.ירחמייסירממחחוא :יק"כבככיולכ'ירסעדגקגער,ממגמר~י:גפגירעג

ז:גרחitפרט Iע' 'ו,:גית~סכרך~,ו IפרIכוישבונתעטףשחוריםשחוריםבשרע"קעשהפגיו:עככרפכג'כיוסכוזגר'ג.'וכמוחחך
רכfו~ךfוי::יפיבכגוכקרIכין~יר tiנזוכגסעקיבאאליעזררבי/ל Iאאמותד'ברחוקלפניוחני(ררר)וכגי:רו .חנחחגיסבית

מכמנ"כמכ'כיוסנס rfי'וכחזיקין:גיושחבריךליכמדומהרביא'/למימיםיוםמהוכני!רו::יס ~ר:י~גסימיססנ:רי",ספחi:י
נוככfו <Cגוכ~גיסfווכfוגכ;יימכיוסמנעליווחלץבגדיוקרעהואאףממךבדיליוככר Sםכפי •מכוfו~וכסערי rחו' :יו,
כפייוסווק"קכ'כיוסגס rfי'כג:גוגלקהדמעותעיניוזלגוקרקעע"גוישבונשמטרוכעו:ר:חסאנח iכ::יוייויןונ~וfו~ככ
ס:גי~וכסוכע~ו:גיוחמייפיווכמך::י~ומללל •חלוחצו :רגריסמגומ!ר .:גנימrכ

ג~יפוגפיסגורח~גיוסכו rfי'כמוכ!רושלישבחטיםישושבזיתיםיששםהעו~רמכחן .ג"ט~גות~י~:דאררחקר
ti !'חרג,כהגרערוחר: ~' i וכמיti וfויבשעוריםגI ר~ייח~כ'ויסנירסירוכמ מ,~~רתנא •טפחאשהשבידיבצקאף/א~ 

סנרי::יס~יrכ~כחסרוככמניןג~רמחכףשבכלהיוםבאותוהיהגדולאף][ס"א(אך)הגו~כמוני!רכהמגי::ירגהיכוכמג~
נ'בוכ"fוכיוסכוכחווי::יי::יי~י~רוככמר"גואףנשרףאליעזררביעיניובושנתומקוםעוכיה,מהfויסהו"וכמfווהוהווכ;מ
;יימי~ופ}ו:גככ~דספ'יחוסרירוף::.וכיוסו;מ rfי'אמרלטבעונחשולעליועמדבמפינה.באהיה[מכהמגוכיו Sלוח::יוfוככ"י!רו ";כוגי

 IJ ,;( ,וכfווכ 5הכחוכfומכחזכfווניכי:ג',היכ
אלי'~זררביבשבילאלאזהשאיוליכמדומההמוכךמכטכןמום : ]~ t:i,וג;ו ~י~ר:
עשיתילכבודישלאלפניךוידועגלוי/ע Iרבשואמררגליועלעמדהורקנוסבו~רמנג)ןי~יי:רסרנויסרגירן .כחנרן

נחבישראלמחלוקותירבושלאלכבודךאלאעשיתיאבאביתלכבודולאכי~רמית:מאןניורrכטסכ~זגיךגגס
r כו!רכויכוסיסוכי .ווכ'קיפמrךואילמעשהמההואהואידר"גאחתיהדר"אדביתהושלוםאימא •מזעפוהיםנוכספח ללללללדנכי ~;הכיהוככןוfו;עכרויfווכיכfו r ~ ;הףואיחהוהירחארישיומאההואאפיהעלמיפלר"איהשבקתהותא:ולאכו~ומנגמימכי~סססג

אשכתחיהריפתאליהאפיקהאבבאוקאיעניא[אתא]א"דלחמרמלאביווכפגיוכ rנכוכגוי .עי .tAיח!ריפחו!ר
דשכיב/ג Iרמבישיפוראנפקאדהכילאחיקטלתיהקום/ל Iאאנפיהעלדנפלחנייו:מזווגהרוכקפחכו 5מכנמטוכךניג
חוץבנעליוהשעריםאביאבאכלמביתמקובלביכךא"לידעתמנאלהארמפייוהוי 5מוגןוכהון ti •ונ pכזכור

נווסו!רפוכיו •נריסין :וכ rכנככוויס
 :אונאהמשערימהיכוילא :כסהיסמח!רכייחיס
שנאמאיבב'עוברוהלוחצולאויובשלשהעוברהגראת.חמאנהריתשםיח~וfויפו!רסגיfויןסוכהון .~פסו;!ר

יגורוכייט)א i(ו'ירתנהלאוגרככ)(שטותלאויושלשחדכתיבימאנהסגןככיפ.סוכהוכןיוהוגרוכי~ןוכבככ::י
ככללוגרעמיתואתאישרתבוולאכה)שם(אותותובולאכארצכםגראתכםוכפוטעוכמ P •וכתיוין:וחכמיםנכ~ס

תלחץלאוגרכג)(שםתלחצנוולאככ)(שמותג'כתיביבמילוחצו •הואעמיתותוספות
/א Iרתביאזהכג'.ואחדזהאחדאלאחואככללונרכנושחלותהיהולאככ)(שםנכפוסיסנכסוסיס •כנכר"כ~ואמרי

מקוומתו uבמלהוארמימקוומתבל"ותורההזהירהמהמפניאורמהגדולfככו: Sנויס::יייהסכויוגירחסיכ
מוםנאומר]נתזר'(משום)תנאהייתםגריםכיתלחצנוולאתונהלאוגרדכתיב.מאירעשסורומפניאכנר
 :בניתאזקיףלחכריהליחנימאלאכדיותקיהזקיפאליהדוקיףאיבשידאמריוהיינולחכרךתארמאלשכך

וחכמיםאצלולכאמרגילושחואמפנילתינוקותואגוזיםקליותהחנוונייחלקלאכאומריחודהרבימנתי'סדף
מתיריןוחכמיןשאולאבאדכריחגריסיואתיכורלאלטובזכור/א Iוחכהשעראתיפחותולאמתירי'

יעקבעיין
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נסניןריענק:וcגי::יןדרמי(מכ:נמrננזסזמורפעמיםמ'מ'רונהעסנרמד!:כיסכח)סי'(עיררגיןפרידהנרניממדמיכמומררכפנכמיס)מ'(רי"fוJכמרככ!:כמנfיו,ררדמ,טסמיםק'מנמודו

ייסףיו

 :מ":ג וf"לIחגרמיי
קדריcסינדקעכ

 :ס l/מררמז
~ 

גאוניםחרישי
ס 1!רניפמנסכריך
ככיהים p ,מ::ורנפי
מןרחוקז:ורמ,ן

כימרמר Cר'::ידעמ
מדר!:ממגמיחכס

ורמס Cנמדרמככמכס
זונקים:ו!:ירנחנום

רניענסמגמים
מ l/רנ"רמ~יעזר

נכניוחנקי'מחסנסמ
מרגימסמיסממrב
רגירגיסעכיןרגנ

' t:1CI ככבחממריסע
מןי"גמכמכסוכי
ע Cיסור l/וfומים Cס
ומפיכיסממים Cנ{מ
דגר'כיפי'נfומס

מפכיכסמנרמרמ
C ס'ניסיר'I ו:ונרוננמr

מגננככרסfוי;רגיס
כעניןכז:וסמכר

ידנרוומ Cןסמנומרמ
רניםממריקריימו
 . ';זמ"ר •נכוכימ

גמוןכיכם"סר ,"רז
נעזר :tומייע ס:!נ l/ז

מנסיסמנ'נכזייני
כrבמממררנfורמופמי'

!:גכרמכמיסמכנ
כז:וככדרמ:ורק:ו
מיןממררזסרענ

מירמי~מנימ,י
כומרו jררגו'במירג

c ויןfירדנרנז:וS מ
רממנם:יעכעממכ~ג

נמיכמ:ו~מרר :tמ:ו
גררחימיכור'קרנ

t: ממיt: מ:וחמרכרמ
ממרסנמקרנ!:נמ

נדגיכ"רמו:ו;כס
 ;ו~גfוממכסזס

גווי Cר coומ~ום
זסזונמקמרםגנ~

יןכנכס h ::ו;ררכדר~
נמדניירייסרוחרמכ

 .נז:ומממייסקונ
נזס!:סגררכ:ו '(ו:ז

כחכמיםממנכרסמ
יעתירקםקסר;זסמס
נידם (נ\ימ::ממס
ממר cוגרוכנמומם
מנסיכסס'מכ:וסכי

ררסרסרכר'מfוגס
קננמ!גממימרמנז:ו

נחיגרו::פי'רממי
נפי:וימכמtים

C בררמrt::ממימ:ו םו
נננסי;כר I;:נמכןנכר

סונסנמ :tוסודיערכ
כ~מרוכמדגרממכס

דנרנמנמוימכר

י/שר/םאםרףמציעאבבארביעיפרקהזהב 52 /א Iמהרש

ומiכיסרמגיי-מרחגמ1ג~:ר •::ומכרר::ומע/פו]יכורפגחנומירים :ננמ'
 :וזננריו::ו .יlג..יזמiכגכגונמגמסמ,כולפי :ניריגמםנמכווספוסכמ

 :כ·נכגריlג..ונכרגכבגכיבגנר •::ומרסממלא :נכנכ'נכפיס ,פנכרגסיואי!
מו:ריקכ::ו .זבנו :גכזרויוכרמ::ווrרי t:iנבגו 5וגכוזקוכס::וסי •צבעיה

נמחרמסררבגנרייבכביסי::ורככעגי~בגנר
 :גרסכ::ויובגסמין ) p"p(קיוסיןחרינו
ח l/פנחנוחסיחמסג::ו •בכגייסייחיי
י;:;רמנבכגייפ'רגסג,עוננכ'::וו]

ר::ו 5נכצריק :זקוכ •יקניה :ריסנכםכוי
 :יבמז::ו •כזרגז

גינף •כי~ננ~רנכrרגמרג!ינiכנוגנולא
"וכוומזרוסרסר::ויומ.וגחסמרניiכ

קנכיכעימגח::ורגררiכד1גסרiכiכנגוגגמ
גרממריגוו::וחt:פכומ~כ"נרמרrי-::ו ו::·ג

 :בגי 5נ:למקט' )'"זפ(רף iכסכ::וררי
 ו:: 5סיו •גפככונכי] t:i[מכםכס l:ז Iע

לאו :יקנככמ t:iונויויבגכ::ו::ווכיו.
(ייקרfכונר'1גוגיבכ.רtגחדמסקגוiכ'

תונכ::וג::ו ,מסקגוהיר iלטומ : ) "pי
נרקזררכס:וומג~כנירונמנחעונכורפ::וס
 •בגסיי::ושמעת :כמגוכוקחבנכםקכ

לא :ב::וןסקככמוחפיכו::וןכנככ::ונכמ t:iנכ
מזריו • Iוכנכ::ו .IAינינכומכמזררינכיור
::ומורדימדודגחד::ו ./tיח!ינזר~רק::ונמ·ו
גינכוחרגחזרדנכ::ו .IAיכינכוiכגחזרד

גזרס~נגמפגי::וכrכגגחרiכו::וגסמיס
ויוכ 5כגונכמi:tפעסגםנכיסכינכומ
כננכרגו)ויובסו Jנכמו::וזרנכ::וונינכומ
 :::וימ::וג!רנכרמ •משורה :וןכייז

ממנכמכמ t:i r/lכ~בגf:tכקונכ"מ •ירתיח
זנכורימחר::וייוחמ·מ 5גסמוסננר::ו

רגי!י,נניייס 5נכר::ו:יציאת Pזרממ 5גנכ
מםקגומ,גכי :סיגינ::ורבפוסמ

 •ריס 5כנכהשבחנתי :מ::ויונקרוסיס
מזר!ייימ 5נכבגכיווקיסבגסי::וסכמור::וי

ומונכיכוכימימכ t:iכ'נכבגומיונככו::ווכגכיס'כבגוכרנכבגומיר



יעקב
 ~גי Cייססרמ~ C'C~פיסעבכסגעיס'וו::כרייק.נ"סו"ויגמיססיסחסיימ,ונגגיינ'נ
נ IIעיסכר C~ס C ~עיימיס~עיימיוקייסוחיעיימיסמיכימכוסימ eסקג"סכמ cמממחת
איתןאהבתמכככמ cמיק"כסנעי"סו!:כרסככ~ססכס cממעכסימ~מגי!:ריסמחמכיי!:ניסמיכ cמ

ןמייעניכוממיןרחי)ןיככ Cמימ"כ cמ::גרסיעכיכסיס Cקדומסיוממסגסקדי!:מכי cכפיירמ!:יסו::קכיס
 •מגירוכיוויר\דמי! .ממיסו::כיססרcמיסאם :ו::כרוכע~ככרמעכסכ cריס Cמחrינ t::ייומכחמטדגריס
דענייייזגדמס'ידעמחיורחי :כיסס :t וC: '!:uסנוכנר~מרכ:ו סע:::כמיי!:כיססמיית Cנ :!'תקיסקכמומ'מ
מע cכיכגיס(זףו)מכרניייר"מכ,ס cר"!מדריזמסימעיגכ"יוכתנ cסרמ· .חנירוכחייי\דמי!חייועןמ

גויDסעמודכ!:י!קייסכן Cיוכפכיסכומתיוחיי Cמע cדממעמו!:מעיכ!ס Cזרסונזייכיססייכמסקכיכס
וכפכגו.::ימסמ!:מבככעכוממזו!ס 1(כקענריעגזסקוכסככרסמ"עכ'דףגקזוסי!תיספות C~פמ"ותיממ

כפיייקוימומיסימחיכרמכמיומ,ןיפעמיסכמי Cניריוכמיממוי'ככמזוטכסיומכיזימזוןמfו'ס Cוק
חסוסיסכמ"י'מ 'מוורסfויטוגסע~יוו::יכגfוינווfוסעמיכוורכככימקווסfויכיומ Sגעעכיוו::יככfוס

(ףרנייניכfוכיס C 'עמןסי Cזפיריfומריכןיכ)ןןעכייכעגיוימוסררין S ג"ע::כמכמסדיסמזמויכענדו
זתכ!יספמסמפס)רקזסעכמוסומ Cממזרכמכמטונמיןסכיג"כסמסממריכןכמיחמחיכןרסחוכפיכ
מידמ"יחעסמייימסרזעכרcכנענזו Cכייןו::יממתסרומיסכי pמרסfוחכמיסגוירייזתססייכוחיכי

סוניfוז"חכגניוכפכ
נינ"ייייייfומררfו"
 ' Cיירימנוקיגני
סfוג ' Cיירעסעכסג

חסוסיעיר"!.חודסס
וכמג,עכיימ~ר\

דיגמית נf~fוכי Cי

יצחקעיבי
גחוסקידס :tורסכרוו
מ'פגכמיס.עדו~מזור

נמירסיגע Cידיועכממיגעיסיסרעcיססכמס ::וכ~ "!ד Sויכיומרנכיקומדי cמיס Sער'יכחכממכעסע Cרfורסחכקכספרכ'ו)(סימןfויוככמר cכמ •כו'ע"כרבאאמר Jוכהביבהארט
תורמטורמיוסכסן '1כגרגיממכיסנכ~ו"כוסגו C ".וכמןכגיכססfוגיו cסגןרי :rח •כ~רtכסכ,ס Cסמייממרויע'כנממיכסנוכככיס Cסכזיקיסכככיססככסיחינגזכק :tגעיכעס!:יר

י;!ככזו '1גסמממג:כסריק Sויכtכרו::עיכיןוממרוריק, Sככגטוכפגוכסי! Cכמכחנסימרטכסכסמרחיווסגמכt:סכי!וכfוכי\!יומימסנעכמויכו Dמנגמרח~פכיס Cכמ"כסמזירחייננטו::חיו
t: כ,וסמ,וt: רזכיס.,.fו fו~fבוכייקיכיו וtכרפויכt: ' וf"כ :עפימי",uמ,(חיו וi 

 iפרמ,סמגימ,ו
סמיסממתמימו :c ,"ב Cמסכססרמן ) cכמרחריססמיסממתרו Iמייכיvומסיסחתמכמימיסוכסםחומ'~(מזרמכי~כויומרייקממותןותרס"ומךסזכסנמסמוייססכסכספסקמיו c ~'רזמתנ)
ומfור(מזרעכיכמגיקיכמכדעתי '"יככiמ::רמויככסכמר,רג Cכחומכימכסיוחרנמורסגזו(נמממ::חכימחמרכןוכגעססיפןסוfוכמקירסכfוחוריססעחסמזרו :t(סומסכמ!:כיסומימיוממקירוככיגע
~יסןמוגי' (וf"ו(חזרכזסדיניוו::IיIיגע(כזיפr<ת :tר"ני"" ~::וסכמ(יסוfוסמוימויימ"ו::כווי Sרfויכומ IIרעכיס pסכחכסמכמיסו::גקיגיוכרמוסוכי')כימכיסעוייכיחוד"גמסכומכיויטמס

ייכיחי

ותספותסבסאוףמציעאבבאחמישירפקנשראיהזושר"י
טרין Sמי 'riככיrכ Sי Sומ Sככענרעוגרנ l/ומבככו',מיגןקנמשתולה(גוכרנרמוכרורמוככחנiככגמוככ~ i ~גע Sיfכגן,קלא :ס~גוכניסבכונרט;

'פמי'יננטיק i5ורtגבכיכיו :מגייסוכtגעiכגגגיו;בכנורקרחסיסוכןעוגסטחיוכמנווןנרסנובכ 5טיקריסרמיוומכגתמכ;תפתי;טו")
קרקגגומכסימומפיטרשמסיטיוגיכח;וקמכרסומ;ומיורסtרותכככד"ו,ומיןפרמנ~גג;סיוסנת'סורחרפרiכסירא :טכ~;סנבכיסחחמחגfכ
xווו;גריטגרחככרינןריק Sי;נטסגיפמי;,סיורטיןןנכנונספסע;וכככוסמiכגסכנסע;סס'מכיגי~טככיכיניוסנוי~,יס' Sר tiגבי :סמססורמ
רמוכגמ::יר rמגרירי::יממיןוחיגמרfנ • י:: rרנרנסכיכאלא :ריס Sככככרfכז

 :רמככגמר::י rחנמנכרי::ירגי::ירר :הואתכלתואומרבבנדואילוקלאשתולהוכמיסככבכוניס::ין tiנקוכי::יגרככפtר
מהרש"אלללוניבאשםבאגכסי~ככ,יס Sptiגכככסfכיסומיכן רבא"רפרתסוראעאיקסי)ונרו;סטוכגגגסבכי;וי;וסןלמיג

יסרח;גכוריככינססככחמרגיסר)ו;לרבינאופרתמסורא.נחינאער :::יכוח::יררי •הורסשל :;ס 5ח
פיהוסמת;נכומגריככסיססכרגותגרילילמחשרציםגבירחמנארכתבמצריםיציאתככממס ti "tiיגגריק Sוע tiריגיןגמן

נגורי::יס::יקכ~סג~עג"ורעוכססטפהביושהבחנתיהואאניבן'ה .... Iה"אמרא"לחייכיסמיןרכימסגוכעומככגיווסגיח
רוו,,,יסעטר::יסכמו::יריכרפס"י"iכנלללמ ,מ 11 1 עתידאניבכורששאינהטפהבכורשiכגי,::יגיוגויגיןנכרג rועיר r;rכס

 י:: ftiככגיככסינרגומנריןס::ייסגו' 'ל"נהוכי::יגמוהוגמןעדגמוספממ:נ::י
fכני::יסכככגיסכיס tiפיגפונ;::יייחמממבקרביטמאיםרגיםקרבישמערבממייפרע :יר rכסמ 'סכןמיינfויןררנגןררניiכג'ס

כרנומנ tiחו ti י:: rכןנ::יכוiכסכוהוכעטוהמעלהאנאא"ללישראלומוכרוטהוריםרנים :סיחדחורייתfכררגית "כחןעראפיל,
וכג!כגו::יקנ"סנעי;חג,נרגריסגגסי,רכתבהמעלחחכאשנאמאיליקשיאקאיסכ::יוגחויוכיiכרtגע::יוח ti::יחג ,יכיו
וככוכעטנוכבכטי,ווכגמיןטהיו tiככמרביותנאישמעאלר'דבילכרתנאא"לרחמנאאם :יר rנ::יממייכמיכודיק 5~ומ ti~::ינן

כגסיורגימכנניכקוכןגוכווסככבכוiכיוממ )
 1העליתי(לא)אלמלאחקב"האמרישמעאלרככספיקיןין t:iכ"ככיככימו'סגי::יסי Pיס
~וכפורסככןסתוסוי(ככורככiכוכוטנכלללוכ" tiנייככגיע i~ממיטמ::יואםכיסס: tiנ

עוכירככגמ •גו'קודוכיוחייך :ורי"קשאינןזהרברבשביאאממצריםישראאת :ר\רמיןחיין •עסך :ככיסfכ 5ויוכ
גפיכורמ::יגןטפכסומטי~מככע tiנכנפישומיליחארמרייבשרציםמיטמאיו

~קירמןססרחסנכקינחררניסורסטפינארייחונפישרלאאע"גא"לוממשקלותומציציתמרביתטפיאנרייהו
L: גכוכיסטגלtורוכור~טכי::יסp'ננןרבכ

גו'ירמ::יומניככומררסכי::יספטורמ :ינרן,מיכ 7מאיסי
רככמיכרמוכרינןטבכוכמר::ייירכר tiומפערואמרינןחניכלנאטווכו'בפירותהמרבהרתביתאיזחונפיםקא]~ם

ככרוכמטפיסוככקרירןרדוכמימ rמואילךמכאוחורחשלכאןעראכרן,א"רהוארביתלאוהשתא
ילבשוצריקרשעיכיןכז)(אייבבאןעררבריחםשלואילךמכאןתורהשלערכאןרבאאמרוכורבררחם]של

 :יוכשוצריקרשעיכיוכאןעראפילואלאלאותוכאןער
שותחואם~מתיםשניהםשותיםאםמיםשלקיתוןמחםאחרובירבררךמחלכיןשחיושניםתניאסבדףבכ

אחריראחואלוימותושניהםשישתומוטבאפטוראפןררשליישובמניעמהםחאר
 :נחירךלחייקורמיזחייךעמךאחיךוחיבה)(יירקא 'ולימרעקיבארבישבאערחבירובמיתתמהם

עי,ן

כ!עכגכסגד'ספחימומיידעחענריסמגיתמכריסממרזמומןסוכממיר cמק''סומ"כמיי~
 :מממיככוממיימגחדמזכוכ~וכעעסכימררוכס כC "i ~מ"מימרגימכ~ומ:יסמ rחנמ

 Iמוכממ, Iסמ,ס Iרגרנ!:נינמכתממכריס':;רמנממ::וענימינממכ"כמס"כ <j:יארמ
רמכ :t 'געומסיגחימכריסיכיממזע'"מ:וס::וןכעסכימר ר:! pמ •דינ!:רכיס

מסעכסכסדימקרמוכרכתינ::נמעכסריס Cוסכיס .rסמכחמת ונ::'::כמכעסכוכ:יייח
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ונכנמחךזקממרע"כררסתוק'עינסומ,כוממומעע~עוכסימועממכסמח!רמפי'נייסמממנ:ימ,ניסרנים:מאוזקמוסיףסוממווספירקעכיופכיגנמכירכממר '''רדכרי
ממרינןוכסמיןנכעכמנרכימ::סכוספ'מעממנסמ'!:סומוrכז eכקחפכממיימוענממכסעניו!:מו!:כחרסעכ rמ '" Sעעכ!:מרכיכומ 5נעמזוןי\נסרוסי .מחרי!י'כמתמ ~' rמו~מ

I ממןנכעענרניחסמניסכנכמזמ:ומכמI ,ויירימfנמיC'C כיזןfועינסמממיע"'ממכס 'ו
~וגיס!:כמכירןגרכימסמכוסכככמזמ ס:fפרעכמסעיכסוחיט::ממומעעממכסמ'מפי~ונירו !'וf::!מייריומייעוככ!::מממרעעגנבירומנירווי!:ו tנננמןטכמנמי,מיס'כ

fוסןסכrרד~מגיע mכמ,מזfוסכמיס'כזגמר"עכזגריfונמר Iמ~עמזר'קfו'~מינן Iחוסמזפריומסוס'כזכריממ Cומחכסמחתעיבדנרזככמכמםכממ~מעוכסומ,טכיומע
דניוןנרירמדדייקיכימ::ינכןtכמ cכמןכספוקfומר(מדקרמס Cוקגי'נרנית!:כממומןומנוסמערמ(ו ::ו':!מיככ:יסכנסע tבפ Cכ~רר Cומפסוfווזוקחנככסרפיוככמדר'ע

נעונסימיןכ~מו Cנכ!:כמנס.,יכימןנ::סופוסfומכספיו::ס,מזכקןכימוע וf(מכסס tינכנ::כממידכי('(ימיעכממ(ספונ::סמימרזסממיו ,"ר(כמומז Cיו tנככמןזנfוזמיירי
ברנימס(fוזמזזפייכן I ,"רימסכייכיכברנימפי Iומדכfויכמ Iחי:ימ cמ':י tקומיכודיומ\כו Cנככמכיכמ,מןימיענfונכנ::ו!:כמסמנוסינו Sמזמ(מזמדסמזיור"י!:פירוfומי

ממומע\כ cכורמ,כוכמגרגימנמ :tנכסכוסמגנממומעעברגימנ::סמ~וס(מזמסמ cנמ'ר fIוכפנן!:מפיור'רנרימכfומ,טיכן Iחומסזמק!:'זכממ,מרמני j~כומממועטין
רריי~ר o::ומכ,סמ,!כמירמיירימנ'כ~זקזקיין S •וזכ'מנו!:סיככמשבא"ש :וערכיומממועעיססננו " cומוממומעעיןכרכימכנוספי Iןנכזכfוינ! rמוfוס ':!קמ

י~ק ~י~
מממת~'fZוכוןכנכנרמו Sנכנסגגינכרי, Sו •ממfכבסfכ'נ·סדניסואי,כחמרייחיס :cממסיימרמכ~נרניממנויסססלכו .מקסכיס ' !1 ' 5סכיכוכמ .נרכיח

יזעכfומי c •רסגימר pפמזכסמכסכיסו::כמכימר rפ'!::ייומ,וועור .מפכיזיס
!!:רוכנרrכיסfכ(מפורוכממססיריסססםמרויחיסממס!:יומרמחמסבמרמוכרנמ ונ::!!:נעכמרסמחגרנפ~מם:יומרס"רסרכס Cנמעמי Cו .עובו::סרח!:נומכיןממסיוהרכ!:גנויס
נמוסמסfוופיין .!:מפכיקסכמפיסככמכממי Sעמזפחזכר::יסגמב~מו::מ:סממtיו:ימירס .קסרןבס~פססיינרנימ סו(מ(::ו::סוזפ~וסופוירזמנססיס ס:!מ:!כ:יוזומ

ממ,ןטסרסוסfוככתגעעלנםכומריוכ~יסכ~מ . :f1Iוסבמןסכמגפנחיספכמסק::ס .מו Sכעק«סגייסfומרל"ור : "'כרםנכc:ופר~ו'רפקוס~מ'יעfו fננ



נםתופסותפגעטעחרףמציעאננאששיפרקהאומניזוש"י
ונוגחות,ונ,פייוח::י'יוג Iפיבונונחחיניסיחיח ,יוננגחכמילתאר::י,יחינכחחרגחוגויוו ,ני::יי::ייננחחחייגחרוניריארעתא :רק::י 5

מרומו:ווח iפר,נווני'סףבטנימור::ינבטנייניביחנ tj :פרייס]נסנכורחחיו 5::ייוונוחוזבנכניסקח rבחוננכוחגונגחי::יינ
בין[אשה :וכרג'י:וחחכחקיינחמיוניוו tjרנכני"יגיח::יוחיןכנרגחחרכיקrכחוני tjנכניווננכו tjtjונקייסוחירגנגורינננכ::י"נ ,רי::י tjנונחדאתי
רגבייס j!1ונכרוכניןקטןביןגוח tjג י:: 5יכמנחיס ,קןכג::יוניןנרוג::ינסחוימ 5סיו rנכנכ"מוכייfו" ,נהוריתא :כוקג::יוכמעניכפככויןככיח
רמרנכ:ומיטמ t:iופנרוגיס::יס t:iסגיח::יחכינכווrנ:גכנכיס ,אבזקת :::ינכין

 :גיסכי::י]מנרי::יגמירנרו,רצועהמחזליקחרשאיהעניואיןלפורים ,רמכגחבמיכחחאבזקת :יגכי::י
סהרש"אחעיראנשיבמעמדחחנחכזאםאלאלמנדלוו 5חונ t:iירחיס t:iסחגוכ tjנכומיחי

 " I I .,בטלי ::ון tjפ,כי ,,סף:בטלי J::ימנ

רנונקוסו t:iרמפגנכגיןומיגוועקיו 5ממיקלג l/ורשבר"ממשוםשאמריעקברבידבריוקטלוה'מרוס:נונכיס 5וני 5,כי ,ר::יב
t:i נכמיוt:i פחן,כיחגונi:t: רי"::י יי'(!'רמונייגוגנכג::יי::יממחידיחבחואדפוריםדאדעתאנמיחחםדלמאניןואשה

מרסנ t:iרירגי rנמקיעמקוסיגוי t:iאלאליהיחבלאאחרינאדמידיאדעתאליהמס::ינככי::ינוגונפIכ"ןקןכג::י'ניןנרוכ::י
 :וק" iו JSממר iכ iכסגממו

כיפי::י 'י/ tjרפ , Iוגוומימוחחיןא"משוםאומראלעזרבזש /Iרדחניא]מאירר'האס::רימנין י:: 5יי t:iמס::י,כנכני::יוניגיב
חמחמ 1לללליילייימני-יק':השתאקטנ::י::ייח tjגיוגרוג::י tj חייגקויר ;",כנ::יוחרקימאוקחוקחעננרדחנוחןרמארבמוגגחמומגברו::יונרנופיסכ'::ייח

מוו tjחי' p 'רי 5רחימרחכוניונויגו 5ונ::יוחמפניחלוקבויקחלאשליחשליתבויקח::יימנופמרמר •סעוברת :וונר::ינכס
יפסיר,למ tjבגימיי::י,נ:רסגיחן::יייוגשאניודלמאב Iבעה'שלרעותעלשמעבירמבכונוחחפי'מרקחגיס'"ש :מינבכימ

 ~ס,;.-סי~ן ~~ס~~~י::כ gr ו~~~ כf~~~'פלניאאמראינשידאמרילמחשדיהדאתיהתם::יויקניח:מיגנרסססמבכונוחמבכ t:iדמ
נריןחגןכמנכןדקוממ tjרויגיוןליהזבז 'ולאעניאלפלונילבושאליהזבנינא :נמסק:נסוק::יגמגויג ,נגיחמהאי

מ 1יליל'לילי'ליי " י::וגב,,ויס::ינפי •:וקגחאכריםה מונווו iיפסי ; tjונע ::tמגוניטנויסתנכזאםהזבזאומאגהנאזבננא:לסמחיומרמסקנ::ינרוג'יי::יסחס
ריקיס 5ומרמוחרקיחסיפמבכ":מס 5עשלדעתועלשמעבירמפנימאיהחשדמפני~נכרוגסגייסורגיחי:ומס ,וממגו

L. בסגססרגיהונמנמורספיונו'לtj גר
 ,וי::נפסינכ::ירגחו י:: rנ Iגרחועורןכיחסעהמעביר 7וכחיאדשנימשוםש"מבעה"בוננכיו:חחימ 5יומ"גחנחנמסר~חקג::יו

סניכנימיי::יוקג t:iרררנ::יגrרניחמנוי :נולןנקראב /Iבעהדעת ,כיסתברי :מוה t:iמ'רכסמישקולאי
 1 •או~חברי"'חחחמוראתחשוכרנפיםמא] ם,tך':בררךיבכ::י t:iונפונריוןבמקוססכמ

,גמק; ' I ....1ר I I .1וארחות ,גריןמסויח;פגיסןכוניס
תרנימוהכאוחבריקהמאי •וכו'לואומראננריאשנעשית :::יוfכרקימ 'סיפי; ,'חסמווריiכיס 5

I )f, נהוריתארfדאההואאבוקתאמררבא )נ/l במאילחואמרדמלכאבמילתאאבוקחל
 :ושבקוהאמרדהבבטלידאמריאיכאוקשלוהאמרכמףבשלידאמריאיכאדהבבשליאוכסףבטלי

ביןואשהאישעליהרוככאשהאשהעליהתרכובלאאישעליהלרכובהחמוראתהשוכררכנזתנו"עבעטדף
פפאר /Iאמבעיאמעוברתאמרתמניקההשתאמניקהואפילומעוברתאפי'קטנהוביזנדולה

 :וממכרלמקחמיניהנפקאלמאיחקלאאכרסאבניתאש'/מאבייאמרקאמרמניקהוהיאמעוברת
הבל /Iאלרבאמרואותלנלימייהושקלדחמראחכיתאשקולאיהנהוליהתברוחנהברכרכחרפגדףכו

אמרונלימייהולהויהיכשוכיסבדרךתלךלמעזב)(משל,איןל /Iאהכידינאל /Iאכלימייהולהו
איןליהאמרהכידינאל /Iאאנרייהולהוהבזילל /Iאמידילןוליתוכפינןיומיכולאוטרחינזאנזענייליה

 :תשמורדציקיםואררחת(שם)
יעקב 1עיו .חו'יcץ

 :ו'ונו s{ננfנדיו'קינכרכיידקידיו::יויק'כI(רכחיחמע(ריע(רסקינככ Iקח"רר{fנ,)וס,חיורו:,ו::סיfנרכיינ,ריו:: וי::ו{"{יכררפינוינס(יו::כ וי::ו{" '-::ור :!ריס:! ,,,,{רח!:ני
 : מ'::וסר,,(יננ"וונו S{נכחריוקי(כ ::ו""י{fנכר"ייו'ףרקר~ימ~י"ר :יג"יסגמו::דיניס '«(מניגחי~יחיגנכי Cמימי ~ Cני~י ::ו'וכסגירי
,י~סיעח Cפגיו :eגייו "-,,יעכ C(פגןי Cנכ C '"::ורס :Cנ"מנכ .כ~'"ייסינרססגא"ל ,"נ{ימ"ר{מ!:גרסמנגנמינמס ~ :Iיק .גי'קונמ, Cכנרס{יכחגרימיג(רכה

פטיריסטנסכ Iספקגי{ C (::וכררס{גןיעכ C!כiגכ Cנכ!:מגריח"רמ' {,ג"מ ~ :tננכרן Sסינ"כסריןירח cמנפ(יסינכ:כ Cסנ(ממ"רמגרטיגיס(דרו iחנ{,,נכו
 :י~כיריחמפי{י{כס{יחןכריוירח C "נסניסננקםסיח :Iי(עריקיס Sימרמיחפירו:: C }"I "'::ורכייוס I}Cר Cיחסח!:מירריקיס Sימרמיח"סגח{י~י"ר

"כ {"יייחי cק:ג :Cייr:נ "'::ור{:ו Cכיקמ"נס;~יירני {'/ I '-רו::נמי"כסימזקרמסיIכיכ"יר :tח
חכךרנ"עוסיIכיכקרfויכח'חו::"ירריקיס Sיחרמיח "חרמ{ייח I {ו::גרס{כסיכחחסריו"ו::ירח'{IכניסכIכנינכככס{ימין {(מיכ"וכחגיח"רנכייIכטרס ר-כ::ו"{Iכניס{יככrכרמיכח
(זרךמ{ךזfו"יזקרחנרסיפיכ'יייין ר-כ:!"{פניס{פני{מ {(וf ר"ס:!"{פניס{כככrכ(חריי":ו,ינן tרר:וי:וממרינמקרמח{ממ 1'ררכמ,סיסיככיס וf{ימי{יוכי(יס(ררך

 :סריו"!:ירח,{פ(יס{Iכני{כככסכיfנחו::"ירזיקיס Sיחרומח{י"רIכסיק(מיחיחוררי'ס C "~פניס;כככסרדנ(יס

 ~י~ ~~ ~
(ירך ,{יינכfנ"רמסרניסייחקגרניכנגממדפסק{ו::יט:יי ~' Iמרר"{ינרמכ .מניריסיגיי ו::'ורפיק jוגfומריג ,::ומי~סיזג;!כממריתfוכמתfוfוויכיכfו ,פג"תן

מס(יירמיי{גן ,בכ"ו::ימיס' ,,"נרגכ"רמגזמכיניס(חגנכIכטיריירעמ,נימי"רי~נכfוכ) ( 5מ ~ .. \fומ 1
כחינעייק{ניסי:ויי {ג~::וייי Sננככנק{ס:ייננכינריס iנמ"גמ,ני I(ריימ"רכנמנעיגפיר :םמירמתמרןןץמרטגוס Jטויגןגור Vמקרמקןס
 Iיינכ'כיכנמ :c{ןמניח"נמסיירע ,(,מיני C "כיכ{גפיררככו::מני .גריו בt{::וו::חננכיינרת Vמ~מגטיסורונג'עמףכfוטמועיכןfותימגיק::וומפיכומעונרתאפילו

קמ"רטמ Cקויזמ,ר(ריו::"ו::יניכ Iי" .סר(רמ"כינו::גחפוכמינננמרמי:!מ"נכפניפ:ייט"ן וf~גוו~::וגנןfונ~ ,fופי~וכטוןנ::וו Pכקר~::וגי ,כיג::וומגיקותוכfון
 fqוגעזיסיסי;"דמס .גנכזיס{מ cנייח~נרקחיסירמ,ןככן .ונו S{נכקנ;~יכריס:ו Iיגויסגוו~ותויט ,גיג::וורכת Pקכfווכטיכורכומטוכגוו~::ומפיכו~מיתכי

~סייזנכמ,ני"יני{ימיוומכזנסמ,<:"רמסיחיכ"" '/כז"מ";קור.סד 'Iיפרנכר"כינמ"ו :t :מייס)(תורתגווכ::וניןקטג::וניןקממר ן'~ ,קטגות
 :«ימין)(עיריקנכיסי בt{"ינינימ,ור cמיממיינס. cניכו"מ rCסכפרנכיוסמ cפרנכמין 1

יפטיס Cסררין cמס; ,כי'חניחממ,נר\ Cכנכיכיכחנרי ~:מגרגררבחכו "'וf(כמור::ו .תטמוריקיס iSוחרחותמ,ן 'גוטוניס Jונרתכן jvכמאיןכו
ו:כימסרמ Iייכמכר tככסחחיססמסיזימר .rייכ{מכי ר"מ,,~ס Iננכ כ:!קסויקיס 5וחרמיתכ'מ::וטגרכ Sוחטנויסונרןת~ן jvמכמ ~ימםמתמכ::ומונן
"!:ירח~פניסרסח ר::ו'::יטינכימסיזי.ס~ימ Cטיניסררוקרמכמיע;ן,ימ::ווחויק Sו ,::ונרירתפס::ומטיניס::וגקרמ,ס.::וסםטוכיסתונכ fjו ,תטמור

גייחירז .{~ירי{מזיק S {מירחכיfנ :tחו::"ירזיקיס Sימרומחממרסג'ינכ{ .כזיו
ננר ;:ר Iממינכמחחפננס,י .זקיrו S ~ חר":!,,מ,ניננזייוחמחננס Pמrכיזיפכ tסנכיויזיננ,' ,זקיח S (ינע{מ כנ:':!גחפיכי(מסיריחו::כ"חכסנרקיח S { חר":!,,וסfו_סמ::יריח

'{ Iיחחר :Cיסיסטי(יע!:יחרכימ:וריוייח I}" Cכניסמסיךיחו::סימטיכיס(דרך '{ח(מנכןממרכמ'ע{'ויננכ . ;:ר Iמכיימ(חרחיכיניכ C(פעס{פחית I כריו"ו::ירח{פ:יסי, 
וס{ופעם {,({כייחי I"דכדרו'ןגי •ינכ crייכרכדי{כ(כייחנסימכ .ו::ניחפנכסחסידיחנמנכרדקיח S "ר"ח{"רח cמי Iדמס{כייחגדי ג:(חיורמו::ונ:גג~נכסנכר"ומן

{סייrוכ j:Iח(חrכידיח{י,'יכיכ'ו::ונורדיקיס Sחרמימירכ:נכ{מיר Cחדיקיס Sימרחיחמ"ר ';:!ז:נכ(גןינכ{ .ריק 5כ"דחמ{"רח cמ;כיימ,ח(כ C' Iח .נו::(ימ rנ".יגיו"יסיף
 :וכע{וסמ גח,::! Mמ"{נכרסו::(חרמ(ייכדירמיע"ו • )" C(רכימדקרחסיפיכ .יייר Cחיס Pך' Sוארחות :נ"בככרקיח 5 ~רסfנזיקיס Sמרומחמ{"ו::נכרח
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נכהיכין'גמיוהמ:לאוחמכוכוiנסכ~נין ,כ~ויגכהוווגפסן:היכיfכrררי:יס :ורו'/קנסיגסכוופוסעיסגסיכגוריקיס 5גרגהיגפוסבכיס~יפוס~וfו
ניוסמהrרנfוומ :cכו I:!כוכגחיוה וf<כוי ,ונו' :tוכ ...;cיהורורוגו'מרוכוסבו

ךסקכiו"כי 'דלמא :ננכסהרי"סשכיעי jפרמהפועליםמגו"כהוניסהוויינfוו'יוכקרfו
 ,"חרנכגגמהורמנא :כיכ:יוריקי 5גור 5קי'יהכוכורונו'סוחניס"כפיריס

ס'יימ ,סעי:בארבע:ייח:ינכ'ונככוחרבתנאלהואמריזירארביררשעיבשםכןעיס I:iס'ייז'יגעכיןגןנס Cכר-רו'יוfו
ומ \tגורגייגסיסו'יככסעור~סבכהחשרתשתקו)(התריםד l/מיוסףכררנכ"חי '\\גע~וכערוףכנכסiורסומניס
 ,כנירסי:ימקידסאקדוסי :וסובכייןחשרתשתיערחיתוכלתרמושבולילחו-יחיגמיי~ננכסהרימרוג t1ירחנ'כבכוגימ
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מנכגספמ'ס pנ cמונקססימןfוינוכן cססימ!נפ' .ר!:'פיכקIכ :Iןכר'ק'!:קנמרלמא
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יוסף
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סקוסיfכפירסכfכוערייוכססיכגייסב!אריואתהאריב!ארישהואלךירעאלבביככי\כרfנfומfכרגfו •ואפ'ה :ורוגר~כגי
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ןכנכממוכמן Iכרכ ר:: Iכמוכרוו::רמגי Iמדלאחייאדרניג)מנוהרקאלנרלאיסתכוליבהומציתבכולהול IIאדרקיעא
מכממגרכיגו'::רקריטגו Iונכךקרומנורך,קאכלברי mונסלקיכימלאכיאזליבכולהוסימניהומאיביהתסתכל

מחחירוס I::יגגסכמ ר:: Iכ ר::וי::;רמ Iממואותביהאסתכליאנפשאילאוקמימצאיולאונחיתמליקדמנפשיהחייאדרבי
 • Iוכ Dרוגרוקין prרבאתר :מנגטולללל

ס I::רנחכi:ימנפחטi:יימ::רנפמ ר:: rנ::רמסכאשתטחייאזמחרעיניהוסמינר"נבראההואומחייהדנוראבוטיטיתרי
כמהרממכ;נגח::רומונירוכ'יכעירובמתיבתאשכיחהוהג).אליהוואתסאימתנינאדמרמתניתאאמינאאמערתיה

רfנטוננכוריורוכרfנקוקיו rטסש Iרגנרא"ללמרליהננהמ"טא//לאתאולאליהי)ננההוהירחארישחדיומאדרבי
ו::ימטכ::ינכססש I;רמוטגפממנ IIכע ;"מליצחקוכזליה )י:ומגנינאומצליידיהנא][ומשי(ומשי)לאברהםאדאוקמינא

גירויס tiכגפמ::רמטינמנינמ Iרfנתס rנבלאלמשיחליהומייתיברחמיתקפימבריהדדיבהדינהוולוקמיליעקבוכז
כיוסנ::י::רהור::ריר rוכ::יח ti נfי::כ'ינעירלל

ט::יריכו;ירך iמיחיימרניכגנימכנאחתינהותעניתארניגזרובניור'חייאאיכאא"בעה"ןדוגמח!וישא"זמניה
נפונכנכ::ירענרקוקיו rונעיריוטס ti 'מטראואתאהנשםמורידאמרזיקאו)ונשבהרוחמשיבאמרגובניוחייאלרן

נפזגמנרוכעוו;ממוומ"גהטתגייכמ tiבעלמארזיאגלימאוברקיעאמריעלמארגשהמתיםמחיהלמימרמטא
יגמןרכימנוכיר ר:: Iם::ריוחגורנןס::רומכדובאלהואידמיאתאדנוראפולמישתיו ) 1מחיוהלאליהואתיוהאליהואמרי

כוגורןמיו Iם::ררכממןגמ Iייכיוגי •ייייל
ומגו I Iכרנוקרמונ ti::ימ ר:: rטמוfנפטר •נהווטרדהונבעדנורא

גרממריגועוכמוחככ'רר::רוכח rטעי" .ומהסמיגמ Iממגרמויתא:מתבורו"קע'וטס Iרייוקס fIנמרס Iןכעמרט Iפיוחסיווכספרחנקנפרקגפיימנר
 • Iוכ::ייסירייfנריש :וק'וכ Iוכרוכוגחטפהומיוכfניכו rגעו'יוומפיוטוכוע::ירגרטfנומויסמ:סהכמירגנוכ'ס Iבכיכמנמ::יכומנוו::ררנ::יסfנט::יכפו

בכןכוח tiiההה tiממרוככגג::יוכסורוו::רגמממררגועננ::רהפככמיגויס Iוכעהיריטומכמנגוחט i~ייענ rרוכו::רוfנ::יכנג::י tiייירוכומטו::ריוס י:: rגי
 • Iגיכי Sומירי::יימשי :ט'כמסיייכי~וכוומי ר::ו~ Iנרייוככו"יי~יוסמקפן Iרfנםממרו~ומ Iגוגוכוה::יכ~היירםיס iעמים::רסנןכו IכנכמוIכ:רפfנוח

 Iומס ~(' ti י:iמ;רווט~נכמירוכמנו~סמרמוקימגfנו::רזמטממו'נכפר Iכיטגכםיג::רכממורמכמג::ר Iו~מימ~מיי\\סקרוייןחמס Iנמס Iק Iט~גרוכנומרסומ

I רI ~ ~גריןנמפכ~ t;I טגווכטהונככוI וגוכמפכ::רנןכיכ::רוI :כובככממרגשוק'וכI . מפטרti כ::רמחי::ר~מחכמו::רוI מגגןI נמחגוI יייט~מי::רסr וקמכI :ו' 
כוסנמטסרכ'ורעיכטיוכוגוח ti ב"'פנכמיס Iבט~ומ וP(מט~נ tiטמכקוהכטסו~טנכס •רוכומפונסי I[מ : Iנווכיח Sעוחקרכו tiרנכו~נ~ג::יככמיקיכ

רמיקוכו::יוכ l/מ Iרוכנקרמט~ומוכנככסטכפרסמכןטרטסוfנרמ~ I • Iכוכייבא :טכמבככס]רכ"ריו tiעיגנרטגוחג'ב"פט::רומ Iסרנמנככ~מנקוח

טית,ייי)גרי

ייסףידלד
 "כi"עפרנ:יר:וכיא
מסמגידנחכ :ע'

םימכיי:<,מחיגי:י
מ(מגימז('נגו(!ג
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ר'ש"פופחרףמצעיאבבאשביעיפרקהפועילםםהרשאי' 68נאוניםחרושי
כסורכקים::ייסוע~וכם~מכיוומנfוכוםמומנסומ •נ::ימ Iיומשמואלוסוfו ~ Iכפ'נן Iגרנכמוכfו:ונfוונרכנןוםfונ Iכ י:: I ~וכזככוכמ Iברככמקוס ~~ככ~גסכtIינרי'

רככ::י Iכממגוכככ) Iג Iםמוחכחמו ).'ג(רףר~כמס:זכנן Iכרחמונוו Iסעומ Iכסםוחכ Iנמוגיי Iוערזר lti::ימזמןעריין Iחמרכחכומוכטררינ::יומהחנמעומ!י,פי"מפrימ
 ,ל C 1:וספרסכ,יזעו

 .טו tiמנןאשטר :ין \.1ר'כמוןסמfככןיירrכינfכ::י:איונ י:: Iכ Iקרבנומfכזרסר י::יי::ומ::י י:: rככפסק tiי •מקרי Iכfכרכירפס:מנךירמזרמועגריס tiמכיסס r :!ו::ניכיסו
רכמחבכיכרממריכו "rככעמוכיר"מוכחפוכר tiמ •יו .1 "בגגכככןח ftiכנככעכיוטמרוחt:סרטח Iסמנכיכנסרךעfככ::י ltiירםfכ י:: I י::::ירי tiנסמןכfכ ti{מס rומערסער jנ

 "101 ""ל(מועגנמססומ ) 7כ' 'ר(כ"""יזכ'::יfכרומי][חומזסכנכ,וכדווכטףשכומכו ti'tiסמ'טמ I::וסמוכומערסער jניסס

'קנ::ירבכתאפחו:מטכנטו tiקטו tiמחלשדייחדרביאסייחירחינאחשמיאשםםכו tiס'ו::יכ'סע::יחסכס tiמנופטורנמנוrיגנגוסקכ'ס
~ f י :~~זס;ו~כ~~;סP ו::יכמיוסיכ::יויומומI גרחמרמוI סדכי:תותימכוכסמאלדאימליא"לבעיניחרבינןI מומממ •חti6 וזכיו

עכסדרןו::יוכןרס-סמוזקגורוכוקעלאלחואמרמשטרלדאשטרינילנאלאאיילככככוכמ Iנמ י::וי:: Iגרסכ::ידייןכפק" cמרימסנכ:וrיו
טער 5מרחה :ו Iכ Iעגכךומוחובוכנ;מו ,ככגכיורר Iמורומכוכרניrרייfכרגימ"כממרזוססעכיייכיו!

כסומסוממגכקסוכרח •~מסמכי::ירנירתתידסמניכגוכlי\אליהרמחיבדייהינילנאח~כרכרומיחיויריויריויור::ייורסממרורמ j(וכןכ,יכ
ל .1ז. .1 .1-'חמרמםקמוכמסומ,כ ::יוסאן :גןג(סי::ינקיrוכס ti(פירכימצטערקאהוהראיחסיפרייהכיר I מי::(כסמן ti({Iרכףו::ירייזכיר :)ס"מ(מורמוכו'.

נטרl'ו!כרם..עסמס I י:: ti •מכמממסחייעfכלאא"למלתאמסתייעאהוחולאלמסמכיחנמי ':י::ורסרחינח ti' tiוחס tiכעככווומ ':םכונ:וורא-םר
ה"ב :נמ'!כססס Iסחכמסיוכמרfכחראשוןדאדםסיפראליחזילדידירמלצטערון Iרכ pימ י:: Pנעומ pרכגח Iנממומכ p 6 ~~נ~יכ,'~ר~,;~ו~;

ספרא :מקמייכמ Iיכממקייס Iחכ ]לפטויסי::יי::ימכמנו Iחכרוןיסומזנןכיכמםכיוכונוס,מכיס,
זוי Wי::נ .pרו::י:וfכו ti •ן lj\ו:ימרfכרסיתקריכחיםפרנדףירחינאחשמואביחוכתיבימקייזחכיסמו 5עעכסמןמכסכסנמזרגייוסרי

ודוורווו ti'ורווודוורוווסוופיורווירכיר' •תחאידועלדרכיואסויתקרילארביכ::יזכח:ס י:: Sר::יווfכמריכורfכרסכפסרמע(ממערין jמ·
(ס!:כוימערמ.כרמס

 •כ::י tiנכסוסףכמוורכי:רכיוח:מיוהוראהפוףורבינאאשירכמשנחסוףנחזגירו י::יי::ועכ*ממכרומכריכייבכסוקמסנ~ ~ :tורי! p 'סיו
~~;;~ r; ~;;,י:: ~'~~;כ I ::כוכגןכריכיןזרכס יfגכאלמקדשיאלאנאעדעב)(ילחתםוסימנידטומי::י~~כמr ::כגמוכ יti מסוף :סti סוף •כ::י

ו Iזכיחמס Iחממוו::ין Iמ Iערס Iזכנח ':לארחיתםאנינהמנ~כדיןמעו~סןכבכ::יוגמכרינחסיו:וככינכ
סמונכ::ינורסיןריס Iמכמ "י::וככ::יככרילס::יוfכי proוגיימי::י::יגגמחמ Iגוי pכמ'מוrיכמקגני'וכוגניכ

iםריוממס:מומ:ויורגמגכר::יסמוע::יברחמארביאשתעיבחנארבארמשםמאזכר~ר::יורמנכו 5עעכסככןכfכמו 5עכפרסנמ~נוסנ'כ
::ינכfכווגככוו::יסו i::יסבככוקנזוסרורבהכרנדסחא](דחמא)ברחיה ,ימר,\'כfכורכיכסמןכח tiגיווfכיסור ~~;ו !.~~ק~~זי~:~

סמס:חומממוו iוסטכפכי::יסנרוווiכ )בfקורצאביהאכלונפשיהנחשמראאגבנחנמי.עי'רכ'מקרםיחכמכfכעד :ויו"ק~פכיוגכוי ~'ס:::ימ'
סוף :מעוכחכמפו Iוס Iכחוחrווi:ייסדקאביחודאיגנראחדאינאאמרומלנאבי::יוסמכ ' tiמקרכפוס ti 'עור'יי tiפו ~'~ו ,t ~כ!~:זע ~~~

::יס Iככ Iערfכ::ימורמיןגכסוף •::יוי::ימירחאמישראלגנראאלפירתיסרמנטל י:: I ר:: p::יקרוסרג Iוכסנקרחכיכיסימןי[ויסיסע(יס'וסג'מ
"fיסגס בrגמסנ::יסוף{סרגוiיכס::יי::יI י::~מכפנימ 5קנמן I גחכחססריעכנמיחזכ::יP ::י I מ::י

ומכנ::ימ!!רכ::י tiסמכטעסנסמכמחכ::י tiשדרודמלכאמכרגאנסירחאוירחאבקייטאסוריומכסוףרמ"כ tiרו Iחנ י:: I ו:: ti Iוכ:ווורנrיוענrי:::כרס
fכוממוןנריו::ימfכווע י:: tiמעעכfככ::י tiערקאשכחיהולאאנרתיחדמלנאפריסחקא י:: I י::י t:iמררנכרניכfכסינכןכ::י fIכגכרו ;מ~';~~~וfס~~~~:

טעמומומווחחרfכחרגכמו Iו::יסוו Iמלאגמאמאקראלאקרא][מפומבדיחאואוילמ I1ככו::ייירככfכ Iנכרכ t:iltiקמ 5קע( mוס::גמס~קפתו
ס Iחמורחמועומ ;eסררוכח Iויכ ' tiמורכומצריבא)(לצריבאומשחיולשחיוומאגמא.כימ::ירג'כfכ Iמגכלא :כ I1וקחס Iכfכחוכוrיס rםגזיקיס Sס

גכוכvס:מומסריעכוקכעוסס Iכפג ;e י::וי::ס Iרגגכזנככרזנממימסגס Pכפויפכ.ומ lו Iכ'פסו{כ
יס-..רגי::י י:: Iיך..רfכ::ימסנ::י ~ Sחוfכחר mמדמיאומעינאדמיאלעינאומצריפה]נלצריפחרקחרנכימידעגמרע Iרמממי tiממ::י ~~~כ:י f;t ::: יכ~,,;~

ופיווקיןינ tiכ::י tiי tiומ ltiר\ר tiכ::יו::יקאיקלעאשכחיהבפומנדיחאלפומנדיתאחחויוס::יגןכפיסיירכרג'סכfככעיכfכ .ויק Sס rח'נכפו:
מ 1מלל .f1כ .f1ו:::גמוסיסוריססיו ענכ::יס tiס Iר::ינכמוו::יס(חוזויןר tiקריכודרנחאושפיואחדייאנאדמפריסחקא ו(י::טנג::י I::יסו rו(מקוסממקוס 1גג r:::סיסגזסע(יו

מוזכינני::י Iמ flכנגוןכנמוfכ::יככוקנעולתבאודליוחנסיתריואשקוהקמיחתנאחיןגסfכ iמעורו::יו Iנfכסקממוככ 5כו' רמכf:::כוממגופו
::יס Iעכ tiן I5יו lוiר:יכ::יוחיכעימכו:י Iורננלל::יחכס י:: r Iונודfכ י:: rכס Iודע Iעס::ימוןיוממגנכגוימrיוrייס

וחוזכס::יס Iכפכ ;eומחסססייייומ::ימבארייחאמרלואוחריחפרצופיחלמקמיחלהררגןו tiעפיוועכ::יוחככfכןמפניכרמ 't:i ;רt~ז ן~;~ ~~~
ין 5ו::ימייווח I::יר\סכפכי::יסחמיו ;eיןיחואמרחואנאדמגנראיחנענידרגסיfכככit!כוגו I5כ::י,חמו fmכוכ 15 י:: ti Iוכפגמסכננמעמ מנ:::
סרינכככבמומקננכוסכfכעכי::יס] ti [לתבאודליוחנסאחדואשקיוהלiכ\מיחחבאממטכי ..מו Sנעוספקז cכמ

רfכ ] [ל,למומס רכ:::כי:וונכן ונונירו Iססכ::י tiו::יננ::ימס;הומבעינאדקאדננראידענאמידעאמרואיתסיהנייחענדויחםיומקמיחמrי מ\:::סיסוריס
גכר:יסיסניךוקכעוסכח Iווכ l כtifיכלהדן,אקטלומקטלאימחאאזילנאאמרואשנחיחאבתריחנ)בחישחואהבאר~נfברכ~ממו,גע:;ו.מ :t~יסו

זונסי"כחננקשוי •כמ ' tiמקדחכמנחללללללל (  :נfכ Iריכמכfכ Iס •אכינה : ' tiחב)אדרונאיחעייקמיהאחיוחינאמגיחמנגדיבגודיואיינאמגאגנרא:ומימםנמנ"ורות
לללכי .ויק Sמוכםוס רבה :::יווfכ::יףס'סמןלאחריתםיחיבהוחאגמאואוערקאשיתאפרקרחמיבעאבאנפיחבבאוטרקיהר cמרס:עיסמס
 :וסף IרוכפרכביJiסכו •כחמניכואגירראוגמ"גסמ"גיכסס

::ימנן iJ'כו tiין tiמנק tiכרס Iצוכ tiיפסורכ tiומ tiרומוע tiכוי tiוחככיןסמכירין Sכקכ ti •רג'מכטב:דקאמממכטמחיממממממ • ~ 1 כ!tiככזרמרח tiאגכ ~~;ו;'~:~~ו ~~~~~
אשקילה :כוכחכמונ::י ~יי:: tiשכרק mכחוככון .פייסהקחאיקלע :כיח tiפריסתקא. :ככזכי::וסמ,ן 5כממ,כס tiוחר tiמרגככ tiבוכנוגמ::ימסכנגוה ~

 :ר Iכעכמסכוכסופ\יכרקככי •רכאונרי :כגןכחסווככfכמ I::יכונכיונומ rוח::י tiסחמיקיס rמובומ rסעכ::יממכריסריס t:iו •כהגחו::י Iרוכגfכסהוי
 :rכסונכ::יכפכ::י •מטימfכפרק :::ירכחבסו •כנכfכןטרקיה :מנכ::יכיסוויסייסרנריומס •כימבכריננידי

יעקבעייו
 tמ~וIכגנ"מ~מוfכ S '~ממוןת!:מ:::ניגני!(!:ונעת!ו(ממכיםרגניסכממ,סנע'מ.כזממריכויזונ (Iתמסזרניראסינמור!::כרזייםקנמ יc IIנ :tנ סt('''קומנ:ומו-מכ ו(",ננמ חי:!"ב:<י

ייסףעץ
וקמסרגנגסנר)ורכוחנ'ןנני)ו"נ'סמחל'רםגרב)ומכסנ'ונןג .כבח •נכיי)ונ'סחורטרסנםחוכןרק"'ירכ)ו .בכbו)ונופתריסרמא
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כמוסמזנרמגסעירס 5סרח'מרסקריס[נרמ"ס]כככומרוכ"ל

 ' Cנפייו::כחנחיסקרימו Jוכנטטטסריגככגסגטכחככיגסאשכידמנרתקהמ)חמהה l/הקבהוציאאבאברהםלשאולהואכרוךהקדוש
!::ייינספרס Iסיר C ~ללללל .יתיכמגירזמ :t:רכפסחכקנככטסקפירררבוס 5סגיכסכרIר'אשכחאונפקבראימיפקיעזראשדירהבאורחיםצדיקאותויטריח

 •גריסוקמזזר'~מומטוכrככנכרגייסוכגניסנכנורrכטסוחאיחונפקבעבדיהימנותאליתחמןדאמריהייבולךסנינאמהילאאמר
 ;~~~;~ח~ fכפ f ~~וג'ורמ,גבכרנייפכויסממרוזופ Iמכחג

נעתכממכינרגינס .בנופיגוקסכגטריס~מוטרגן Iיממרבזססנכוכריסזרנכוסס~נכרנייסמטריטמנכמכמככרגמ 5ט'בזסמנרססמרנקסחגחכמרוסוגמכגrכובסוזגרסכמ
:יגיע :Iכ:יכס .מיתתווסוחכנקרוגרימכממגיוגרמסטכממסמנכרנורטוססככרfכסנזחrכסוזגרמרכח ' :tמפרדחיrככוrכנפ l/נרח.מוכמרגו'כמיכrכונ'סיוסאותו :כ l/וק

 ! hר C ,ר;~~~ו ס~~~נכג"גסחורIריסס Iטסגגחחרסטפנכמיסרנר ,,' Sמ'ומפוכ'הנכגורגמחכרגהינכוו Iכסמחס l/סקגטממרונכרטמנכrכיןמפגיןרפ'מ::י::יימזספי'רחס
jרגיורנריספכקייסוסגרמסנכ"ןl כ~גמגמורנורטופסוזגררגמrמנככוומורחיפסככסמחזורססיססרנוררנכהנככסמרמססיjכוניסממוןמןrוספו :סגfסני(ועמזומ:י
זנינו.רמומעתורגפרס"ינמורןככ'וסרמיגסנפר'ו)וסר"וכרנרימנומרסומחנגמס Sנכר Sמורחוקיסנכיקרנססמיןנחורןנזסס"סרמרנרי •גו'סיסכמיכחוב'כיום
~;גי ,fו~~;מי ~~~בר'חממרביקמנגרומ"סוגחניפבסייהסit::יכיסיניוסויסיגרגחיכיוrכרנונרהסחוגטסב'ביוס ""מ'נוככיוסיומרס:גסג)כ Iמוב'מ'רביוסמנכ"ב

ממןנכרסגויסמ~קיסזווגtרככבקריןרמיןחמרוכוןסר'וןגמ"סר'יו 5גנכסוהגנקרורין 5וכיומרמגוםססומסניקורוה 5מנכיקררסומגכקר,סקנ"סבמב'רכיוסגמ Iמג
ו~מחיותסכחופסקבככגוסבגיכרככנ"סבין "'כפירסכיןגוגןעגסממתסרכיייבומווכזסמגוםימר Iוככסכוןיוהרtרב'טיוסןכפיכיזוחסרככב"סוגרבריימיסב'ממרנכר

:רגוףחיוחכ!::מר
ונמנריסנ~ברק

ורנס .מ~יוקסרוניס
יעקבעייוהרי"ף

מוכ~'!סימ :t~חסמי!:מכ~מביריס~חסז"מ~חזביומfוכזמ,חממכ~ו~מע~ס סג::!~פי(כןיסר I~סס :itנעכןויfומיומזכתיגומפו::ר •זגו'רג~יגסו 5ורחמיסמעעכמיומוח
 ~ס :I ~::!כשכר :~מע~ס ~~כמכי~סזמ,!מג~~~מע~סמכ~מז~מס :Iמממיימיגכןמומו :~כוזנרתר :Iכח ~מעמ:!'

fומיןזחענית Pזבפ"~זקזק :t 'מיי :tר:ימגמנ .וכו'~מןכו Iוח~גחמfוסרכ Cנס :C ~ I ~גו Iויממר
איתןאהבתוסיו (\~כ~fומזמ(סכמג"מממוכמזבריורר\זסזבריסfונו~סיוtור Cמפכיסמ"מfוניססכומ Iנסיויסג~ג"זfועוכ'כמסרןנכrוחוכעכןמריסוכח Iבוסנfורס Cמכות Iנסמן

t: ~ C !נזוקמחI !נמסזביזוימI וtכוI: ~!::ונרססגו::גי~כוו~ומ~וםכר!:(יס סfI: חבעינייסכוי~וארטו :~ג~סמ(סומC זtככי (\ו, s ו'=מעוגמממf~ וםע~~חבקמ!:מרחיסו::ססfq ~'כזמגוחנמו
זמרייח)"(קיפ)'נעוxיעס 'יפ::!!:כי Jנררע Iנועיי!ו! Iכמנרכח~נרןסגfובר ~ fsונמו~fוכיסמ Cמfומרוחרס Cנעזמ,חממסעפ"ממרמי Cכזרז"ע .ווכ':<יוססוכמוממ,גו' !גרנ~יגני

jנוע"ינרךומס Cרק 1סמוrניכח(ניךמומסימסבר':<סfוו~חור:יכו I 'כ! '"ע:! "C ורסחסגע!:: O " וור'יע~קחימיסמעעכמיוקחtסe מיזיע~יוקחI: וסI ורחכוS מ 1 '::!קרג~יכסוI ייוחיוr: מ"
זמ~ומ!סנמו~סיוחרממכימ S 'נכר :rמנרךמ,כימכימנרססיחמר~עחיזיסמזפס"ס tבומ,ממרגג,כסו~ורמ ו<: Iוחס Sעסינע~וגמ~מגיסמנרססממר'י"כחן Sנענרגניןר :Iחכעסוכג ''' :rפר Cומכ

סמ~חוכחיבנגמונסמ S 'כנרממרו !כ~~חורסכו I '!:גמכזינ:י"מיברכוגמ :rחס 5נכככפרקfו'רגכיכסו Sורמכ fII5נכמכוו'מחויס :Iמ :rזחוכ Cחנערביי'וכיסגמרחתמ~תמחורזס Iנומ,ככ"ע'=מעמג
כופרנססוגו'סגומנממ,סעודסמ! Iעזבזי!ני! Cיוממיעזם"קנח :tזסיי tנוחיממניי!ני! t!:יוסעוזסמ! I:<ומ :t!:עוחו'עזזסיי\(סיוסכמוסנרורע Iנמומיחגברוכמ"מסומ ~ IIוממעמ~ :I 'וכממ

סרועס:יfו~סיסכחי' :tע"ממירמזמקרבfונמרורינוןכיוכח!נחרגוםכזfויממיביעיח::עכזסייוכזסמגגגזסוסעמ! Iסייכוfכ lI ::!רר:מוגחניחכ~ונעחייו Cווגו'כנכר ו,~מ:מרז~ומ,זכמינקימ
 qדfכוגו'.fו~מממומיממיזמ, I "כ qזככרכוחחגמיזסנינם~וגממרם~יגיוכרמסעות :I: CIםסיfוח"מסעוזחזסייכוסעוזסמן Iעזמע cזמג{ספוסקיסמגנוח eמכגזסומוכממtונמריוכחזנייו

ידיגנ~סומ ~"נחונבוקימוחווי~קעווגחיכםגכוחמינגנעזוכמס :tמ <:::tומסיב Pגומסכומפימ S Pגנו t: tCזגכזמ" C Pגנו :C CIגז"~מס" Cבו::סומק~כעוח t: CCבמו!::עומבד''קיג ימ::! ~::!
יעקגזכמס IIכקבמביססגס Cו'גביסו::כזומימניכסזסיי(ו~קעוננוקיו::בכזוחכומיכפגבבוקיכ:ר! ' pב~פחיחfווכקריס ינ::!~ק:רז~חבנוקיננוקיפעמיס ימ::!מזגחיב (:!" Cכוממרזנבוקי
ממי Cכסוס ~ IIנחו :Iע"מיס <:::tמן~חס{גסממעייסככיומ~כמממסגר ::tכמו Sגכ '"גכמנרססס :tע :tומס!:גיחיריגכככנכיוס Cכנכ ח,~ ::t '"עמנר:יסגכ!:ס :tמ:יככ:יפועכיסנפ'ס :tוחיממבנוקר
וססימ .ס Iמקרמ~ומרכ!חי!מסככונזו~מיכס :I~סככזירקומ~נננ:רסחכיגסוגממכמ"ססס :rםיזעז~מ"זס'ס Cנמנככוזמיממגממומגחכיססס :tיוזעסיסמנר:יסחיבסמזם~יגיוכרמס

 סכ,מ)',(דףזמעניtו Pעו ::r: I:tזס"כוחכמיסחכמיזיסנכוזחמ! Iעזנזי!ני! :Iיומחיעזג:ירמוחמומרסייתי I "נגסיוסכחוסמחיס Cקיו :Iעכמחורזס Iגונונקרכומ Iנ ~" Sמ~מנמ!זכוס Iסמענכס
מכי :tזככגרחיסוכמ Iבזננוקרומ"גנקריסכי :Iגמכק:יונונקרפעמיסחי :tרכמינסחסחכי ::t"יינ :Iמ :tסומסזכחינו:<מסיוסות Sמעזקרנזחמיז כ"'iנמידמזקרבמו Iעזכחינזבחרגוסגימע

זגויזמו"~מיס Cג :וזו"קסיוסכחיסמס!:פירס :tמקכ!מסנרורע Iסכדעחחס 5ע~בעכ :tונקמגחכיס!:ססיזע ::tמכוחיו Cע,חנכמכחכיססס :tיזעוגמומ~נמממסמ,מכו Iזנכר ~"ונר,
מ,וס וt:: ~,rיזיע~~מיפקר I~מ~יעזר :tזקזיים~סגימסרןממכמנכעמכיונגכ~ממכזממריכ!חי f1ר~מנכעמ!::מעזחגיומ~יוינח pמ ::tזקזריכרמס .כrו cמונמכפק~נרחי~מיפקר I~מ~יעשדריה

;;ומססחסמ"'זממרוזרןמסוכסמח~בקיfו~יו:י~ו :tכיון ,"כ'מכיוויימכתינמחח~ס :tג IIחע .חננחיקמ,~קסניסיס Iמfויסו:נפקפו 5כגכחיסוינפיקנכז'קנ"סיס Iמו~fו~ניfו'

סעו~סנ!::מיסכו~מייוסףעץ
 '"fויtו Sמחמכ~ו

וכ~חמכ~טוחסכ{וס,כוטנמומס .וכ'ט{טסבשכר :ונו'ור Sנוסכיחסקכיסנוטממרמנ{ )מ'טרס,,(כטרטסוfוטנויסוסני,ונו'כסעורוווייזסכככזייזסןסיס
 qכב!:(וככוסעו~ס.{fוורחיסכסחכי{סוחכךסגנס"זטורחייסוס {'י .טסחגי{וונטרפחנטגרסט{ועכזחוtווי'{חנרסס·טגרח{ף{ורfו{ססטסיסוסכטריסיסמיךקסס
מער:רטrו!~כממר :חייס)(tוורחס"נסכייטורח{פכיסעטסס{{וזנריסנIכס pחנ{ונIכרפח"חח(סעןרוחניס"כוחינסק"סע"סייכן{ויס Cזויגוו"Iכוס . ר,,',,{נעי
ו!:ונחסמרזפכיע~{ו"ייט .ייריסט{{נחיסגוווכ'עכורו"כעווג 'וכ{ייוכוווכ'{טס p {זכוככ"חחז"סס'"fוח'ירוחע" '"כסט~ן"חענ,כסיכוז"יכיסכיס PIכמס'

 .וח Sמופכיע~מיס .1מ .f1ו .1 , .1 .1 .1
מ!:קכזמ",כויון;מןכזוטכזוכחןומריססרוייטסט;טס"ססו Sט'גזון::;ססכטכרקז'י';סיכוט'ו"כfוו . ס;{ק; ס~{כספךסססכיfו{חסיוfוחזכעכיוסם~ומיכי

מו Sבעבממוססקנ"ס :טמוחנ)(רמחונחרועגו ~::ן""רונסנגונסז"רס~נרכסטסיסוסט'געכמומסקנ''יסו'יזססומזממר
יח Sסrומכ"ממטו;מדרכיסעוגרייסוסבמגנממ"ס{סוריח ."כרחקסחנכסס'סקנהוציאמהייטסזסס~ימי'עסטגרוסיס .ט~ימע"'ייטמעגמ:ייקח(יסיח)פורעכיוח

יזיע~:רנכו~ס ~,~מכויו
fו,וכזסוגס .ס~יח .שאנטי' ,שייר.דר Iאפ~ומ) •ןרגםות.דם



 ~ Uרשפופורףמציעאבבאשביעיפרקהפועליםוזיספות 72יוסף ,..
כ'גכ ti"ע ti "ונ"פכיןמנר~ס"עככ~חכק ~ Sרו~יח~it\יגיכ~ ti"ע ti "~כtכ .ענרן"עכחענורגממכדגחינו~'ירכמננמרקמ, ~ l/'~קכחזייחע"נ:ו"סדוסמסיוא

-ti רS ~ כוחןסיגכיסעדכ~,,חיןכ~קכ'~מוכרוכ~גכיסןמורחיסכקרמחכיכןמנר~סfסגיגספגי"~קנכחמורחיססככסחנרוכ~יייכי~ררריטגן~
 :חענורגממכגחיננ~קנ'~ומיכוכן sממכfכ ti ,ער~נכחןכנרו(כווכריכוכקטןמ,ןנ"ונכרח •ו l/נוכרחסקג'~גוכרחסכמורמ~נמ~חסכוכיוקמנכרנאוניסחרושי

סכיסרfכחרס tiוכעfכסגיfכחחנסכיחות"יגמ,עס~כמרגמןוי"ככיחוח tiסחי ~ tiעומחררמין"כמ,"ככ"ררמ"ריכןוחי"~ •ככוט!גית tiכדמחמההואכבנקריכמ"כיכר
 1יימ 1 1 •מו::כוfוןו r:Oכו::כומ
תוחח;ת rוס I;סס CוכAין tiוגרת tiמכו::סכר'וjממו::רעקר
 •סמרדקא :קסג~ •מ rדחכיוןדכתיבחיינואבבאמ)דקאיבווחלחקדושחזייחיfוןייחדכוכקוסויררקממrורמטכיrוומסנויסגיכ"כרכס
מונרחכמומוכררי ti,,,כחומוממ 1ממנר~מסדקאדחזאכיוועבדךמעלתעבורנאאליח)(כראש"כמרפחכמ ti ..יחסר Nוככחכיrווח Eממסי ~ fs~ו ~ Sמכ~ובנ ס;~~~~כו

 •רגחיחיינו :ס:;יייקסרעלל )יכס.כרתסחורפו;ועח ;;תגססממו:יייקוס
ונגסוףפגייכיס Sכגחינרנכפיקרמחכאמיקםארעאאורחאוארמנושריאסרמנרססכרפמוחגן,וכונמומפיכוגרח rגמו::גוfומבכ"ור!:בנניו
רrוד •כנכיריקא :כקרחחסוירזגחינשלשחוחנחויראעיניווישא(שם)דכתיבחיינוו5סכתררפוחתמrורכיחוח tiתגכחסינכימ :rפסכי"ימסכס!:

fכiכראמעילiכראתםץויויעליויםבנמ 1יימ ... '" ti ...ממ"יןרנסנסr:כקיממ סו I.ג Iרראצבשיםאת;rוגןר'רו ",ק"סו rIועגרנכ :rיססרז'כ].בנ'כ
 •חכאלמיקםארעאאורחלאואמרוצעראליחדהוחחזיוחכיעליחקכזואתויכותו Sתגי::יס t:it:iרקרמגמ t:i;יוכע t:iוככפו::ןכ'רכפכימיכ"כ

שרהתלללללוגמיגכירויס Ijתחגויח!יקוגדגחיכמנירדויחיכסמככימ
 ,אבשרשבא'מיכאורפאונבריאמיכא'אנשיםננינהומאווגחיגכנכירנכחוןויכיחותוימוסו Sויו 1'גונו :r ס::ומ~~~ס'ממ;ו~~ז

s"r: כ"זוC ים)(שםוהכתיבלסדוםלמהפכיהדאזילנבריאלאנרהםאתלרפאותשנארפאלמהרש"אכזקככ
דיקאללוטג)לשזביחבהדיהמיכאלדאזלבערבסדומהחמלאכיםשני,ויבאו ,מל "ככר"ח..וכבנזכו::דכ

ללל~מו.גחכוכרוחעכורג:אקויור"כ •כו :rוכיק~ גבישנאמאיש"מ.ויהפכוכתיבאוחאהעריםאתויהפוך(שם)דכתיבנמיכתסמכק ' 5רותימ'סתסגיגסוכע t:iוכתגמו 55כקככר •גיפן
ים)(שםדכתיבלוטלנבישנאומאידברתכאשרתעשהכויח)(שםדכתי'אברחםכורמ::יע"סגו'וכסוכעוכפגיןוכפ'גו'יג~וועכפיןסעיפין
לל 1 1 1 1\נפוו::גכסייכוסזק~  :נדוtנסרביןואיןלקטןשמסרביןך)מכאןאאלעזראוורמאדבםויפצרפז]נדףר"ת;ה;וכורמ;יספסיטמר~מנ C;יי.ו~מ jSוכקייrוגנר
חעגורכמחככתקכ~חנרססמ"ר t:iכגזערקנוכו::מר

וירזוירמקורסקרמ~מיכתקריסס"ככסגכיסססחורחיסמכ Jכיכמגרססת Sסר"סוסרמיסגמגרמוכריכןכססחכקit\יגיכסת Sרו t:iסרחתוכסוסתיירכככגסומ :r ::ו 2וסו::
מ'סכרןכחורתוחרווכוכוקרסיןוכריגן;מעכיכמרגחררפכחיספ"קרמוכריגןרחוקתוחגן;רנרתוכקרחוחרררןכחווכס"י t:iרווכ"ס;קרמחסויrורמיומבנוזכס Iחחמ 1 1 1ו::סיכוכככזרסי"כ
חגרססרמ"כוס C ";מווכפגיןרפ'ת t:iררות:רימוכסירסוכקרfבמוכריגןכמו:ג.מגיפסוקיכהרי iככוןמירכוכסורסכ"רומתגמכי::יררייגיגןסrוזקגריגמוו::כוומח S ~גחומ
חכ"מז t:iתוככמגיסנכעסתגכמrורערתרכור:רקכ'~כוותוכחיןתחורrויס;סגכיס ~'כ lוכ::זiכוכי::ינן t:iגררעגיגמוכתמיחכמונו'חענורגממכ d'כתקכ'וכמג}~~זוגח

 1מז,ו"רודו"יסס
;קרחrכסוירזכרחינעכיוגיס 5גגהיכ j!גrויוכי Nt:iכפיר •וכ'רגחיכ:היינןורו"קוכ'מורrויססגגחסוכ iרנוס Cוכ ~'עוטיי"ונו'סדוסעקח rתקכ'~כגופובנ~ .,,,חייח

כורחס 'כקרחחסוירז"ירטיוכ"ו t:iפור Cמוחסרמת t:iגומח'~עכיוניס 5כfווחסרמסגהחכס t:iפעוכיסכ'וירמוירמוכרגחיננפרסיסועורוכ'יוס rחגרכוכקסנוזכדקכ ~::ו
מrורוססרזתיס t:iחוחסמרמ Iכגנכופירושכקרמחסרוככחחכמתי""ו t:iספיררזתיסחחריססרסמגוכסככעו(קרמחסנפרסיחגןכמזס t:iירכפיפג :rרככ·כ.ר"~יזייג
לנו!::ויכמיוrו"בנע ס~"סוגחכע"סעג"כווכ' כ/"רכ'כיrווח cחי t:i י:: Ijעווככמדמrוררמין I-".רכרמככריגןחיככתסחוס'גחגו •ככוט!כית j!כיייגמכוידא :וק"כירס rכתrוו::כומגיפו :!ר::וכעוז
;יiכוח t:iג'/מס"נוכקיוכומככ'מכfבכעיכסגןי::ייס t:i::יוכיגרמ rרמיןיfב t:iקוגfוןומין ; Hעג iג' 5וסניכחרימ'/גסכיrווהכ'ס Cעיוכקוככימרככ'גיוןו:ויrוכככספו::ו C 'סככ

 'וJ fוככמע'/יי j!יעככקיוכיחככ'c:סכיrווחגכ ,";בfר'יי ,.tjוין Sרגפיוככfב:יסגועי"ופעוכיסוכקיוכוחכג'םניזכוחג' mמ Jוכנמ י:: t:iעוי;פעוכיסמrורrו דנ;;;~~~~ו~:~כס:~~
ווספומתנססירסמrור";מןעסס;מכככסג l/ימכחימןת t:iעומ' j"כfבמיןג l/עגי t:iכיrווה t:iערייןטוחrוכםנחגייןקנכfכרמrורגוכקיסיס j!ככעככ'מכמ:ופסיקו~fוגמורכ
 •;ו A!ויוגחיגוכמויפסוןדנתיב :וק'/כונרקמכטיגחייכספרעייןת rכמחרחררן::זקגכסכחגנכיויססחוס/גכסוןrר::ינרורכס Sוססספסיג~מי"זכ :rפז .מ~,,וזו

 ~'עסחוס'מגכפג//כרכיסוו eככ,וככקעכוכיי Sוכספכיכגכחייחירכסוןיוכ S "סנספיגסגיוןחירזר\כי mוסונו'מכחוכנכסחיחיסגיגחיגוסמח/ Iומ ~,
סוכנעויממרס Sתחומוהסימס 5גתו-ויסיג"ידגחיגגיוןרסמויגיחוטויחוסו Sויוככרגחיגכחוספוחסר//מוכקססוכfו'גןכמרחססנרמסמיכ~וכיחאיתןאהבת

גיגרגחיככוטמחיכ Sוכתיכ 5י t:iמזררער וrווrי\ti;יגוכתית בr;fויrו tiרוכתגיוןגררמ::ירכיסין cככונו'ימורת Sויבגוכי;וכגקטי Sוכיrויר;םון::זיfב Cכזיריגריו::מוסגס
רכנכיכרוfבוכ-יfב בf;נכfכמי;וכירק~מיגמ •רכ';קטןס"כרגיומכאןוק'/כ: ;' Sוכת Jגככנמגככיתום-חהתכ mתגמכתונו' Jכומעררכרוrו t:i;עמכר; בl ;f ~ מ~;~::ו )ו~ר~~~

וטןיפסווכיעוטןס tijררונורגריס;סס t:iעווכריןחיןגפרק Jרחוכריגכוכחיוי"כ Cכrוו""י t:iונרככ'זכו'~ככיןכרחוכגיכמויחוכרכוענכי"יכיסיו :t ~ו~מורכוי
גג<כנרוכמכרניןרמיןוכס"עוכין Sר Sגיכפ'יייסיוכרfככסר Sויפגרגחיג"רמייוהרמפיכו"סרכיורנקטןסגמקמוכרחמ t:iו::זוסירוג ח,,,וםמורכמודמיו::כיוממ,מנ~

 :ורו/pוקנכייריגיככרירנמיסומו'ימייריקמנקטןיפסר"ינכועיסמ Jגרחנכגגןומס ;;~~ו כ~?~" יי~'~:
 .יעל'נ;עיון qמוכrוומיכופרכסס
 1-ו::כיחידיעכנח"כ

כ"ו::קסכפ I1מעחזסכבנו::כגרגמיגיספןי S ""ו:וזככ Sפ~יןכו~רגיס~ו::וומ"רוד~גןייכעכ"fו~יכדדחיקבניכמי~'בנ~יוכככירמו~' "סניחנחוןוחס~כמ~ ן~'(ו::כמכ"נר",יסע"פנפווגימוגח
 :גמויככ :rנ"ררגדמימfוייקסןכורו::ויייןכו~סגדוכ :rכ~,,ורמ~מג;ן~ממנרfו~נרמכיויגמינוכמכיו::כסי"וזינייזגמ hגז"גחוזכניחפהחפכמנמוז"נריייו iכגו::ייrו:קו·:וזרמכ"ומ
כfו :r"יככ~יונרמונ "~מדגמיגדכעיכקרמכגיfודכחכמ .ממרנסר Sפיודכתיברכגןג~ומר .דחזfו,יוובננרו"בנכrובננורכממכדגrוינחייבו :גז~בני~מכ,בנזרכ"עוןכיזנכמוכזוגחמ"ז Dכ
"ייrו'~סגיגבניכיססרו::בנוכיסגוככיספנוזמנו כי~:!נווכ כ:!כנימו~יכויס Sרוכין :rוענורכממכמ"רכגןכגיכמיקסרfובנממורחו~מוומרסרי :rרו::מזחכפיכבננורס Sרכוrווכוככימוfו tlו

 :כקען"סרניו "מעעסרוכ Pז"מחנכ"גכ~מכיןויסורו"מרגסרויפנרקרfומסימכמכוחימיס :r "רגחינו)וס .ויפסגו,חינוכמכמככבנריםמתויפסוויגחינ '"כדיקא,פרכסPו:::וומנכסו
ףיוסעץ .ו::כיח '''בנונrוחככ  ::ו""ע"פכ IIIמי

טבfומיכאר :מיןכפרם::ובב"ר"fויתfו~fוזכריו~זכזיר ו:: S'טרי~fוזכיר~זכזיררנמתעכד'סויקיס Sו::ו .מ::ומוסןכער S 'גמיוfובר::וס~::יקםותומ,ן •וין Sמדכעבנס '''ענף"כרי
 :טר::וfות~כטרכfו::ויfוומסתממיטרfו~טר::וומומי'מ~ •טר::ומת~גטרוfומריכןגז::ורי~ . 'ו,תעכורכממ~גוחיבחייבו :רנ::ובברמטיח,,ממר·"סרוכמרפרכסס

 :(יפיח)סווסמח~::ופןםכמ::ווממסחממ::ומםר :tס::וומ •גבריאלגוחיכממ,כיזכממגר::וסנכע~ל~,ח ו:: Sר,מ~יטמרמ::ומגכמקמ, ו::יי::ס::וקנ"::וכיסמס :rכפי~ו::כיח
ל 1מ 1יfנמ l 1 ..'ומ 1מכיככמ"כמו '''פ ::ווויגיגמי ו::~ Sו::ויר::ו :tנו~::וכמרfו ו::י~סגירי .זגי::ו :t ~כ::ווי::ומי'מ~דאזערענוןמע;חעונר ,; ו:: 3j::ויחמ;כקס ו::יו:: Iרי :Jtוכוחעונר ,;כ:יז"יוגכוסמיוrור

~מו :tם::וורו::וו :tכי :tמיקריכטיר:ג~יןכ 1עג'כס :tמו .~:גיןכיכט:גג~ וג:,"~כיחי:גקכי:ג'ייס~מ~מ:גמןמפגיוכפרקוכחמרי,ן::ומורזכיסמחמגכיס :tמנככרו::עיסמזיו
םרפמ~ .~יןכמח ~' S ו::~גגרימ~עס i ~ג:טרפמ~ממרוככירמג~ . ו~' 5 ג:~גfנ::ונרי :tימסרוקמרמזמגיין::וגמרמקממרז::וע~ .~גקרומנר::וסריק t: ~ Sו"פרכסזוכ":יקכ
מםסר::וגי~י:גסגירי~מו::וכמרמ .'ןגס ~' S ג:~ימיח~י::ורפימ:גע~סממוג::ומגר::וס ו::יו::~מוטסבכמ '''קקמיינגן .::וגמ~מיקסמרעממורמ~מוממררבניסחיגככפו::

r: ?~'~גגוטרימסר ~~{~:מ·ר~גי~גi קויחורזיגז::ו .::וכרייחt: היינועים::וחוסויח:i מ::ומ~מגיסוםגימטוס·רי~ '"גחיגt: וועוווכגרימ~מיגמ~ ""ו::ר::וכוו~יסמעfרמסחמ
ס~ס::וימסכגרימ~גמו :tיעיר .,מוהו :tמ"מ~מ~מכגרימ~כמגרח i ~'~מ~קרמחסיירז,חיגימזכיג .עגיוכיס Sכמקווסגוחיבממיכמימתירזכוז::ו"ו Sכבנו::ע~כומימ
מ::ומס ~' S ו::~ ן~'~כ :t: }t::וומ :tטמי'מנימית :tנמסייס~מוכ:גן~ןמםוקfנערמ 5 ו::י~ו::ון::ו::ומנמגיסטרמיג'ון :tמנמ .ממ\גרזכוקיססיו :tומםמעו::גיח • P «סןזוכיכ

 ·~גךו{מסרגיןואין :ךיס P~:גפןןךמוי~::וןמרמך .כמי,יקא :(יפיח)~קרמתס.יירזכויךממןג·ופירפי::וגמ~מיקסמרעממןרח~חימכורייפרימסרכדיןכוחכtגדגמןWJכ
 :(יפיח) ' I~ןכי :tגגזרחכוריוס III "~סיםרין 5מ,כן " Iטס'(~מ'מפיסממרי::וסיירזגחיני~מיירמחס I ~יירזגוחיכוסמכרעיסגסכימו וf.י::ו
ו::סיכמ"מ'ייי

ל· ~~~~ בעטעז~זעןזיןר) · 1יגכeו Sו Sגנסרויס ,צורעטטעןג) •אנבינרעטכ) •טהיערבאייס )וf ' 1מבתורמה



לזדז.כשך,/א'פזרףמצעיאבבאשבייעפרקרפ,ועליםרש//י
טכמגדימ;קנ;י~מקנ;מ;~ג'ס~ייורימ,עטכפעוכיסמפגיי~עעסמנומנוכס:מיטגיי~~ימומניממיכ, •וג/מעעוfנמייסדיקיס 5ט~מכאן

יקרו : ;/'קיהענייייחזר"גכורספ!רעוכיטמסנ.:רייקעכ,כעיוורמינוכמחני~סטחמיונ p ,~פי'~ו rוו~וגמן~נכקנכחמור Iכעויוכ~
ומ-סגרחנכייגן 'סכע~וחסמסטקכגיגפוטגסןח Iו~כסויטכפ'גר'~מיקכחוח Iכקגערקיודגרממגח Iרחכ~יפן~כיfכ, '''טו •קגעייח;חיקכח
חכ;סהסהיקכחכקכעיחרקיינכקימוחמשמןקכעייןוככמחון 5:ייסמסטקכמ'/כימני:יססחסמיקנח:ינרו;קכ tiמטו:יחכרכןעיחדקיורכוחמ,מ,גמ

וכה!תפכו Iחד~גמופסיסבייסח ' Dג
וג'·סנחכוהינקממ:כתיביק';ויפ:יוכתיבלחםפתואקחהיח)(רבאש'חכתיבשםמן·מטק;קנטראסרוס: ו~;כ rרמ:יומ
יכfונfוונחגדממיי'ןסיכחמירכ rmרקאלעזרא//ראאברהםרץהבקרואל:עוכרמכ:יממ:ייכעיכו" 5טקוייוגרוכ

כמרסחמירחמוויי~וכ~מטמעמחקנכסי~מקוסטכגכמכמר .וrר IPכ
וקמורעכינומכמ IPכנ/ו'ממייגן iגחרבחועושיםמעטאומריםשצדיקיםמכאזכקגעויןרקוורו,חמגמ Iומכטקכ
וi:ר'ייכוי'/ווסכמכגמונס/רח'"כעוכינועושיןאינםמעטואפילוהרבחאומריםרשעים:מכאןמקממעריף •:סולתמיקכח

כפי'יי Iוככמסנמכומיכקממנ Iגמ'מאותד/ארץכג)(שםכתי/מעיקראמעפרוןמנלוממיסמ l ר:i •ו Iכמוומי:י 5גיi:ר Iע ר:ti iטi:ימ
טממיסכממזרחקממi:רנימi:יוס tiטאברהםוישמע(שם)בתיבולבמוףכףסשקלי r·מכרספירסה :סכמו:יומקממ

יס 5רכ Iעסיסכממני:יס Iרודממכו~סלמוחרעוברוגו'לעפרוזאברהםוישקול jלעפרותוספות
גן Iגרממיסיכסס tiועמעעממי Iטi:ייללל 1כמכמ ורוכיומכרכחכיגי:נאברהםוק<"כעיבדוכתא]דאיכא[קנטרימ)באאיחמינשקיאדסרוסממ;פסיןטכמומ /, tiס Iכמי

לללדטמסגומןעררניכבכטיממכוכ;מגי  :גדס]רנכס'גפ"קגמ'fכJס rגעי' •ס'קחמיח)(שםכתיב •קנטיראאתיקיחקרו 11
לימיגחככעיימיזימו:יו Sסוטטכי~ס lויו יורעיסעיניחצרהשהאשה jמכאגיצחקא//רתסוכתיבוס 5מס Iסמכ Iובנוטעיערעמוסון

וחלבחמאהויקחוכתיבעוגותועשילושי(שם)כתיב •האישמזיותרבאורחים :כמסומומו
תלמידומקשאהאפריםארמלקמייהואייתילאלחםואילוהבקר]נובןכמס

 •נדהפירסחחיוסאותואמנוושרחהיהבטהרהחוליואוכלאבינואברחםידר//ממשמיחמאיררבישל
רבארמיחודחא'דהיתח.צנועחאמנוששרחלחודיעבאהלחנהויאמר[אשתך]שרחאיהאליוויאמרו(שם)

 ~י~ ~~
סוfוכסעורסגויקרר(מfוקיק .מגרססרזסגקרומ(וכמיג(rכספמומקrכ::וכתיברגס(יגיגממ,כי(רקרק.ורמויסימסכועס Sממכו סר:!:!(סוריעגמוסכסכסויאמר

 ·סוכמוכקיגקמrככתיבע~יי Sורגכrכסעגרנכ"כרככמיגסנrכס ס:::עככקר)ורגריססססכועס Sכימסממכורס C :::(סוריע C "מ:::גסומסיוסיורגייסודס
גו"ווסוכמככמוגכזרחסוכוןכעוגוחסוכחחמררמרווייוסכ"וכייח Cמסרוכמגיורעיסכומריסורסרגרן Sסוכמסובנודגיכייסוומחיגבככסבנככrכגגס:::חמריסורסרג
ח Sקמןחחכסככמוגס"כסוכחסיסססבכורסרבכיקרכיוןכןרמסכומר :1 'ובכור"כבככ!:פמrכוגמ Pק!:ס.ובכורגבככסבנככחנגסממריסודסרגכומרמספיקוכו'::ומכחכיססיו
 ":::רוסיר:::גחיס P (:!כבנמי(!טכמססעורחגגיס"ונרףכעי(רמ,מממסכפי ו:: Cקכימן tח!:רסחיס!:ממר::ומכמןנרנריעכיןכ!:ומכ!:כרמססיויורבכיסמכח tני::ווד::ורנ

רמסוייכסכיכיממכמןגסכןמסןכנrכיס 'כ::: iכבנמיכסיסוססוכחקסמחכעיגנמסכממימכמנ!:חכחיסורסרנמ Sויסימססי'ןידועיסטכיוכיוןו I:::מכסרכס Sכגמס
ו::מבנחי:::כמססבכורחמככמססכד;וינגומומחדמחדגכג:כסמרסככמונסיגכן!:ייןכמנעכסבככ(rכננס!:מירון ו:::!קועדו .מ!:מן!:רסמיסממ,מכממסגיכיכ"(וכמ

!:פירומ"גככממנרססוt::וינקמחסרס ו::כמ:::וIיPססמ,ס C (:!ממרו::מנרגס Cכפרנפכי(rכגנסםרסמ,ס::ממרוכמכמכיסנדנרימכמנמ)רכסכס:::ממרמנרססנחו:נמ
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כנמרקטסיקר"סג'ונו'זנךרס'קימ'י
ממעכסבסרוגסג"מזנס'דרזכמרהכ'י'

טוסססומררנרזכמענומכומ~כמבככס
ירחחףיגוכוחמוו rמרסניריסיגח
ג")כזנס'דוחמרחכירייב)כסכחכןסמ'ס

כ'ומחרחרמר~מענ'יוס tiס'סנ::ידרנס
דכ"ממכמנןרמ'נווממיחסידוזככר'ןסמ'ס'רמחנ'ןבמרוממבככוזכרמ'גfווסןכסורוסףמעמ'ן ;eוכסחזככפ'מ,גמד::יג'זנס'רוזכמרזככ'וסמ'סירממ

ti דממזכיזכוגוכסזנמכ'כ'::יסמפס'קרמסוסt:i ממרזכרמסמע'ימ,וגוו'בגכמעוכס '~וחסרמרגח'כרמ'::יומב'מחס'רוחכ'דימכ'מזנטמד'רמזכקכ,ס
נמענוזכמדונומבכסרכמןטווסנופחסוביכמסיוונוסזנס'רוזכנ'ר'מנ'מfכ Pזנ Mר'ור",ממ::ימיגמ'כ'סמ"היונסקג'סחס'דוזכמדזכ ' iכ''במ'רמס

ס'ריג'ימ Ciרמס'מ:יחווסכיוכוfכ*ווזנומכמכמ;,ויסמדונרמונכסו~וכ'פרזכזכרנfכעסר'רס S 'פסוכמממו ~'כימכוומרומ'וסו)כגיגןנכi:ירימ
וסיפוסכס:ירומ rמס::יו •ס'וימ rנירימב'מ~תירהונו"מ •~עכ'כרססגכסיריממבככ~גכדכמבכנסממנכנסכסררנסממנ~נכ)כב:יי''rנבככסומדומיי

וזכ rרי rכיר'מנימימ..ור~ימוSמבfrכרסומוכי'<.סמרסוס'ורמוממוובכ'כססגכיער~'וסמבכס:יכרכבבוקרקומימזכזנכמנמנככסממנככססמרוגוזכ
~ממזנרכ'זרו'ה ;eידיסונט'כחסניףכקייזכם~ימ •כק'ימכיד'מכ'מזריזותגיימfכו •בקומונ Sבכיס'סינמכוריויזכקוס ti'כבר",בנכמריסיוסבזכווכמ
הו pמככנג Sובכ ~י' Sככנזכסוכסרכמכi:ינכ tiממר rובכ"'ספ'ר'וכ'טוגיגמרגוסננוקזכ'סגמ,וכגנסכ"'יכ'כןנר\סfכחג"כמרססימ ti"מוובסזנר'זככקוס
ממ::יונקומו::יכ::ימו pמעגגכר"ויוi:יfכנכ::יג"'ס t:iמסמכi:יכ'סנi:י'מננ' w,מנכ'מיi:יר Sגככמוסכסר~מג l/רפ'ימכ'נס tiנסככi:יfככווrנ Sנ'דיג Sגכטמן

נכר""ימ t:i כi' :"כממ'יו~ומ tiמפנירסיומןפ'יכרזנוזפייחכ'ווכטסיכוגכמסנטינס'ריfכ Sיוימ'ניזנמיומיסבוס'סגדוכגכיסוסחכיימ Sבייוכ'טינ
כIכיכסגד'ן'פסכ'טונסו rככמסורמ,ו"גrכמ:ככמכומ Sנכוכחסג Wגומו rטע"ומספופיוחנכססיבסרכומסוונג)כסיפ::ינטנטגח ,ו'tiכנ ]י::נז 5חקנססיר

פווסס iסמ ~'י::יס ו,' t:iפר ;eכמוםסנכיספווסומונפיובכ"סiרספכסס,מרסיסומ.נייימכיחסנקייתו Dומ •נטיכסבכחבוטככפב!'ופ.סוו:יוסיכזכח
הכותב

שבא'טהוחייי'מכיאהבjכיית •רכפויכיהרבת-'בכקייתי,ייסביאהזויזית'ריהיסש'יקייסרזויזיאערזה'ורתבירהריש'ישיוכתבזיירוז
 •רקישייטר."ישכאו:רקיישהי'ייסב'אהטהוה •יטהוה lרכ.העל,היכפובסחשבהאפ'יונקירתי,ר'באכךיסתוךיז"לאח"בןכחבIכע'קוא

סויםשמיוקרושערשיכוא lrןכוםאמוכהכירכתיבעביהל,ריקרישהייר'באכךןסחרךייבמרתואפ'ירענrמישגירופו'שותי,ר'באכךימרתך
יואתעביהעקכרכתיבחטאל,ואתעבןה •ורחישפירכאואתאשכרויקריש'ראשביחטא'ואתי,ר'בארססבההעילסעב"ב'מבזהשהיאסתויעבוה
עקבעניהעשאתילראשהעטוההחכמהשעשאתימהאיעזובויצחקו"א 'ההא •שעישמעשירשכיחסירןתל,ריבאכךיסתיךהאייבסוביואסכסי
חטא'ואת •ה''ואתעניהעקביבח'בה''ואתחכמהואשיתרכתיבלסיל,התסא'הייבירעביהל,המשסעביייהישערוןמשוםסכילםגרילהשעברהיסרת

תח"תייייקיייה •חסצאקרישיםרועתה''ותאבתיואזרכחיבקיורהייריביורשיסירפירשיהרזייזהעלכתבז"לא'פס' '"רוח •סחב'ריתרופ'שבא
יעקבעיון

מרfי!:ימ'ן{מנכ~ס י:כ'ג,<:ם lמגח " Cפ'רסמט:י נc:fרנכירfו{ c 'מרח Cי'ב'פקנגזח'ממחפ'~י~בס'טרו sסי cנכ'כ'סנכיח c כJ'גמי lמסכחממ'נ'רכ{ח cחם!:רrכמ,רסכסיזונכ'ןס
דכרנכג~רגמ'כי:יח .כ'יסמזס'רססר{מ :eרפרנרנכג{ונשרמת:ס :eבכ"ןחו~ס ~ :e :נסס'כ'רכיח :eמחזפ'כ'י'ס J'נכסג'
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ייסףעץיוסףענף
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~נכ' <:ז ס:!ח{ Cיר::ירמ!:חכ ס:!סיהזע'ן :eר cיונרfו::י .ג!:מיסבכיניסטייו cוהיורימכ'נכיהו ~יס:!ימנכי::י . 'י'בכ'כיפנכ(fו"נן~יfו Cסמיתמיfוובכיבכיייארמימו
C ננכסנ'רe: }כfכימ:;סימהימריסרכר י::ז'וl עכ'וירנרפ'ן,C ומרfו'נר!:מנכרכfמנכרייז::י .ירפר:<יימיפ'נ'סe יןכנכספכקסייי!:נכרמ,ספ"פ'כ'סמיהנכסיממ{מ,נחמימיקירם::

 :יפקכ)(כחימרממי{ס'כמטנכנכ'ס qנמייימרמכ eי::ייירכ .פ'כ'ם ~ש:<יחמנכר{זסע'ס Cיפחטח'סח Iמכיfו:<fורס :eימחנכמ .נכימייס'במ

מבחוזנירמומ .ים..זנ'Iכ~ב'זכרענא Bמלאאשכולוהרמתמלאךעלעליואמרושםמו
 :סוfכממסמזנמך)ונממגכסמ~(ארס)שלפטירתוובשעתעיניס

מ,סנו ס'~'כ' ~'כיוכס'ך •ונשמרתללל ]ל
יקרfככ'~סמר",סט~וריס'ס~ממסוופהשו-חבורמאשותיוהמעעומרהנחו

 :כו~י'ייכו)וסכמכiit:ימר~יס"ו::יוכיוונכו](כה)תלויהמרהשלוטפהכירו
סרומסובכורבססיבכסוקי l/גכ •תירהפיואתופותחמזרעועהוחלהאותושרואה

וו'וזריזית.וכו~ו:כבסחוסרוחומביןממנהתמממנהפיולתוךמרהשלטפהוזורק
~'ריגכנ'ו'ימכמס~)ו~גוקורסינסמו

טוממ~:כ'ר'ככ)ומסרסרךמ'גוגיסג)ונימאמתממנהמוריקותפניוממנהמסריח
ו:י'רג'רוכמ~~גכב'י~ pכ •זהירותרשמואלאבוהראמררשמואלאראבוהפליגא
ו :tסככבנממוי'וסכייגסכtב~מ"ו t:iנסליקראשיבארחיילאואיהמותמלאךליאמר

רוסיוגמומ)כ' ): rק"מוכיוכרףחיןכמ t:iנהשחיטהכיתלהופרענאכ)הוהרברייתאמ)
ירי~ומס'וקיוס rרי rר~מכנעוכמלהרתחמכתטפהההיארילמאככהמה
 :זנIכמכמ,ונקי •נ~~ות :מנכיקר~נחינאלרבליהמסייעמסריחממנה •לסיסניז

 tiג"ר~מורrכרמנימף ..פרישות
 :מ, Sבכבכג~סחמיררבניאמריכהנאברנחינארא"רכהנאבר

טסוו :פניועליהפכנומתויסריחשלאר"\וצה
ויבאכיוסארסיחרחרשלארערכרמכלונשמרתבכג)(ררב'םתירשםמח

לירימכיאהתורחיאירכופנחסאן'רג ]fונמכאוכלילהטומאהלירי
נקיות •נקיותלירימכיאהזריזות •זריוותלירימכיאהזהירות •זהירות

'כ Dל'

 .םעכע'IJזפאןע,ךרעריאפירגעזארבטנינטייאלטאיךייעומ) .ונםרןתםה
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מרך,שוואכככרףע"זראשוזפרקאיריחזלפני וי Iרש

מחייימימ~ומוכיוכ",גיהבות~-יפיום-ימס-ינמ]סווכס,וכס'יוכ Sוכ-יזסוכ~םוןמזכמסנכ-יסוסיןס-ייויי-מסכויסכזכסיריסגוכ"סחפכסכםנכמנכקסיווכגכ
ומ ;Cפייכירימכימ'יכקייהיו"םובי'ויפככפיגויסויעמורגוסגמ'גפיגrוסכהפכמןסגיכקככסמכקו::יסר"כגפיגrוססגיומבקסי'כוו'מנמרפvוסיסיין

ו::גמ'וגו'ו'ירןיכמוכrוככ'יגמיכוומהגפכק"םוקורממפיניןומגיrויריוווכוככ ]נ[ י-גפ,.,גנו::ממרוכומו-יומגרוויהענ-ינפכיורvטי-יiרVפנ~ס::יימ
וימיכ-יכוכיכ::יבעיורמיו:וסימקיכןרקכיסגמיברנמרןמנכסמ,מ::יפבסכיסקממימנכסיגןנעייןויסובו'נכוכמוממוסfכוככסגפיכגקיוורמןרו

נ.וכ",סונסןגרפםויםכמויסגרגמיכ
גיפנכקיוןרמןזכטכיכוכסורחםיטנוכס
כככיכימי rךfכייק-יםגירממיןימ..סממר
כרפגג-ימ"ייוץרן..מגפיככקיוןומרמז

גמ"ם I1וכקכהפנ-ינככיוגיהיר"כ
וזמונכר'יויכנכם-יימג]כעטר-ימ,ו-יו
וכריןנגיכוימו::י Sמחפיניןכוןמפכ-י
ומסוסמססרעותיסימטכ)וסככטכמ
מפגסקורסכווכיכסס Sרמ'כמיכףרכפי
ומיrוזגמי'נמקרמוכ-ימ,ומפיניןוק"ס
כנכריס-יוכךרנככיוגיחיבחייק

וכובrורבכיורמךחר-יוvמרגנכוסמסויוח
מכפ::יכנכיכמי::יכמקסרב-יי\רס::יומשניפרקסעסיריןאין

יןמקממרוסכימפכסקורסומימזמבשותיהן]יוותישראלשלנהכתןעליהןחנינהרמנארמעיבכברףמם ככקיוןכמכוקורסכברככקיוןומיrוזו .ו'ו ,
נייימכימ::יפרישיתומוכר •גפי ~ווהמאמ)נההטילהוהעלחבששנאנשעהביובחןאייר

-ימרסו::כריויןח"ר-יעיון-יומ .רv-י P •נגנכרמכג"עי' )*
וממיורוrויןורםיןןכונכמfכםרן..מנ,נ::ינכמקר-יוכוסרסוvמרמר-ינורנכוחfככ" י-נtiירAסמזסונכfכיווכ-יור::י-יימ ]ד[ס'ירממגנכ"סרר.רס"נכורומ Sנככוכ::יר
::יגכמסמכיממ 5סיווכמ"סנ;,ו]ככסר-י Pברר.י-יכימורכירימכימויח..פג-ים-יימרפיסומfווכרינכ!"ווכ'-יר::יורככי"יפfכ'-ינכוכ~גרפחכנכטרfכמככמוימוסר
רכ-יכיכחו Pר i ""י,כימטכככסממיכמור-יונכוסקכומיםרקרקין.. rוונו'מ/ריכיכטכמ"י Pכיכס Pפגיווכקבכזכו::יכחורסופוקסנכvירסבכיחוכככס

וממיבסספסיעסיספיעמכסככסמ P 'ב"מ 5סיוסוכ)ומ~ר ]י[רניגומ"ק Dג"ווםימייטגוב~ייוכוכפומבוככומומסכיכותייםוסנמורסכעייןינכסוק,מ
fכ Sסיומגמנכfכרכמגנכיfכפפיגסמממןרכמכז]מביימוכר jי ,מ"יכ/ 1/ו"יונו'כירפ'יכורעסטכמוכרכנכיסעוס Sוככוכיעכנfכ,,וכיפקמכמםוג,מנfכיי
םכממר,מרסןכוככו'יוככ"-יגטיוכממףסככסמנכימגמיעכמככונםוקכ'רס'כvכסמוכבימ,וכיפקמגמtומרןכמרסוpוירככוניפ Yויו::יככסמוכנימ
וסמקרםמסוכמככוrבבמ,סיריגמיכרגןכמגיגמובקרט-ימיססכריוססעירסו-יימ •ס Pרpוניייוככימ::יטההר.וממרסרר.ר::ייייעמ::יסימובו'וכיע::י

מרוככסבכרי-מכככס Pכקיוגיו mגמגונסמיסריו Sםםכויס j)סימיסמ,וו::יהקי::מססגכסויסכקיוסמביסררסיגן ]מ[ךכריסמכווס"פובו'קךוסיסו::ייימס
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לס'ר :כועכ] ו::יו::פוק Pמשרוג'.
חריווףיעקב Jעיו

גי מו'~~רו I'ח Cכ"גכגכומ!::עמיד ':!,:;סכ~כימ!:ןתtכ!:כממרון Iו cרתממןכ~מרין(ומריכמ Cופור י::'פגדוכ I~גסקודסמגסמ~מ'ךר rממפמ'כיגייומרחוt:כ'סס::ירנכןוגס
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דקרמס'פ'ס '" cפר •מקד!:'מח(~הנני :פרןכיוגגככגמריכחחגכוגגגיוג!:כ'סמדמכמ,ו 'כ::!וו cככדק!::רכרמכ .פוכס כ:!פ'כיס'מחכוחכ Pמסגידממריאינא
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 ~ Iיגבכקומוכיירי ';ר::נד ,ס Iק I~כרדברישכללמ"דאלאבמדולותשחרכוהולמ"דמיוג Iוכחנומוסחםבכיכימחסחב~
ווכסמכרבכיןיקיווכסוכינ Iגה ר:: Iג Iוכ •ליממראיכאמאיפיועלבחתכיומלכותכתווכ Pגככס::ריי::רנככייס Iבפגיק Pוכפ

מוכפיס ר:: Iנמיכוהינימסי::רסבכגככובןובבא ]ג'ז:גנדףאריותלגובשהשליכוהו ר:: rכסבכרובימקיכן Pבכר~מגווכפמ,ן
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I ס::רנכגוכגוכהו :בהדיהאשתעיולאשערביתבנהסוכמCi כנכגסזונככ::רגוימ
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נכוסבכיס::רכרותנכ::ר Iר •וכןסוכונכעוזר~השתאצדיקים)נימאאיירבוןמוחלאספרם(מאימחלא]דנפישיןלדציקים
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נפסוקגן Iכרממיככסיובסמרכחוססיסעמיםחובבאףלג)דכתי'(וכויםאדאורייתא •אדכתוביאדנביאיאדאוריית'עברת
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סגfוממרומממ,
דו~.ורמימיגס :tדמנכ
:ו :Iפריוסףידגס'

ג"גסס :t ו:ק:!מרוקס

 Cגמדררחימתמסח
ס Cגנכוס Cמנכגר t:ד

ומ :tכ:וקיכ'סח Pונכז'
ס tומכחתידח~קמסן
גזס. C 'גר<::!מ"גיפ
ס I: c~פמ' cמ"מיסו
דגמוחייריכ"סנגס'
רוכסמינו tגמי
חרחכזרtוןובחומ c(ע

כגןחומווגגריח
 .r:יו :tג Cגמעגדו(

::סותס ;tמסנכובחירי
גיכחג"ח cמכורח.מ

l: עסןC ;:גמיריג"ג ו

יו Cגמנכמכורמוחינו
~מד ו:; tמסנכ Cרק

יגיס Cדיןמ t(נכתומו
גסןס Cגע,ס Cסמנכ
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 J'ינג.'נכיגס)כרסכוrככיוגדרן~קופ~נכו~ייוכגווכחו:רי~סג)כפפמורננכסגוגווכrכוניחכבכגגג Ijו"ייוכ~rכוריסעגרו rסורעכייסמסגורודוגחיו

ופ" iAיסנכונוירעוגחס Iסחוררסנכחרכגי"וחנכרופ~ iAינכןגוסיהוכגגנמיסכמוג)כtרפהמיסעגר rנכורסו:רמגיוגווכחן "י"ג)כגעיגגרמנכריגן
ס Iמחרנס,וי;רוכ rומופ~ iAימןנסגון Pינכועעסרנרמגמגרעגוינכוחנכסג"ס~סנסגויהוכוגמגוכ;רןגמו ;Xנכס)כףיסנרו t:i)כג)כגוגתוגמ
ח t:iקרוד'יוי'יכיחכרקגקרוסחטפירנכימרק~ 5רi:וכמקמנכר ו:ji!גכגגסקגי 5מכעירןנוכחרגעכיןמע"נ •וכ'קג t:i ו:t:i iגי t:iנכמ"עימגעאל :וק"ג,'יס i:!נכ

רק'י 5שקולה :קג tAי t:iגי t:iנוסנירנכיס
גג ( I"גרסמנכרונכ~פי.עגוכ'ככנר

עונרגמגורק~ 5 ו:iנכןעיוכ"נכעגיס
גגככגרקוג~ t:i מ,~ t:iסגגיסח iענו
גס t:iנכ ~'''רו:iקi:ו i5"'ותן t:iו"ומוח 5"מ
ו~עגיסונו'רכוזוגו 'ו:iמגו'י t:iגמ"גו

נכיסמיןכמנכרכגיעגגנגו Pינככיהגi:ו
t:i וומויר.,יגויסגס:iכככורפi:ונכור'י 'ו

ועגייסג~ rלא :כוסף'יכ rנמג'יי
יס iי"וi:ומגןוריגו~ייוכ •גו'וכרוריס
עגין~כר'יעיג t:i Pנכגניח Pחככיכעס
 :וקג"כע"מפי'"י t:iורווכח rמג'יסכה;ר
רמ;יג;ר •וכ'מוטנרקi:ו 5עוסין[אם
פחור Pגנכ"נור rנכמגיג;רחחחי"מעגייס
קייסנ'ימק" t:iנכן rגגחן t:iכייס Pוכמ rכמ
 Pגמשרגמןמגרפ t:i ~יו t:iועכמגפרנמ rמ

רק~ 5 "מעrנi:ורהיה : ] t:iע" ~'מכפרק
קע t:i ~מגמקממרגמ"גוורןרגגגי •נו'

גוס t:iסנככימקממרס t:iמעוכנניוגעור
ועגיןכעגממגרממריגןגוס tAיוג iוג
" t:i וומגוס:it:i ממכסהמגממi גמיןגמומי

מכרכיתמסדקסכסנתיגתרכונממב~עס:ירחמעסנייגזכ וf~:!סמדיניגקונן!:כוסיגרוססכדקס'יי Cעג~ו.ר )*רמ Mנעו uגרמס'ווכטכיוייו"'ניסי iעו.
' ICסגסכוס c.נ ..r.. I r 5 1 '"'".נ ''C וסוfגןכסנכגור/ינררןiכיגרוסדרC עו~סנכרוגעחקעC רו/יזסוcנספ;:וסחC ' (עקריס)סנכחי.: 

רקו I (גין I (רק~ ~רנכעס~ועי"; rרריג"
t:i גיוןמנכגגותמגוסt:i ו;רג~?פיי~עי"רקוכחןמיוכr ~ גמעP ~ געווגמt:i ~ רוגגפיi:tמעכ"t:i וןוכיותר'י~t:i ~ ענודחמנגi:ו 5 ו:iננכור\ידק"t:i וכתכין

הרי"ףיעי~עיר!
מ,ןככדקסע~מרברדתסרנ<ד~ומרו'ו~:ר " Cפרב<ייו •מ:ורנ<:סיומרמסע:סגרולגמדס C' i::ומס' tס~ rt~פי ~ r :!ימ t 'כ~עעס (" Cמפ .נס :Iבס::קכימ c 'כ::מלתת

 ו:; Cמעוכי;:וכ'וסי~ז..~יערבינונעמסקt:ע ו:;קד"'חוענודג'ממרfו"רוסמימ cכ' t ו:;נ::גגכנפ!:פדיוו jPכ'כריןימ 't ~ Cמ~ק:וומ cס"סקגחכקונגד
::> C ~י=:וסג'גורו~ג .סמכוחג~גגכדכדק~שקולה :זכמונוס'מכו::<גיק>tע~כיס::<כדקסעגודמגמיבדרcומדוגעמוסקo מ~גינ::<וc גןדעגודחמעiכמודסכדיC סכדר~גומ

עייוס tמסנכגדוכרקממרוממ, .סכדרiגן!:ימןכחגרוס C::ימעסוח::<כדקסס tומנכמסכעסיוסממגסמכוסמנגיר cחח~,,גסס' Pמכוח~מנכו cמר tמ::<גרגסמ/ירמספ'רי~
 "וj,.וכרקסימן tכחגירוממעסtמייריקרתרגסחינכורכומרר Cוחפ .כי Iרסיעכ"תפי'ממיזחכגנירכfוכסוארט :ןגן' i 'ס~וfס'יגרגןסזססרברגג;כגיגי,<גכרקסןגמכו/י

כ'ןכוס cרfורקחמר f1גרררמכגןממפכמתחוכוס eס Cנכןככד:;וקכחכירוסמנכסtס Iוססיינו"חוזחככגיגויקחמרfוס •גמכ"חחכמח cכוכדמיסויסיגיגיחסרריו Cנכו
ס Cנכוגןגסוסחסזסס :tמסנכחססכררiגןוגנכבור/ימגרעסגייררןחכת c ,ייrגכוביוסנכגיכתתססכרקסנככ/י IO(גמסורכרקסגבחיהפיכוכוחכיוג(נככוםקרמיכעיכגדחימ)ו
חינוכדקסטסמן tכפינכוכסנכדח Pגרקע Cסס tונכוס Cענכסוח cסכדק;:וס Cכמעו:ויסiגןרכד iגנככב"קסוףגדחימחיריס Cע~::ייומחוזמכגניגןרגמממר~סגיכגפוממומרדחמיך

 ן<::רדכ<::עגודח ס:ע::וזסבנוגןמוגנוגמכותבמ כf~מס cבכוכסעדזנכרופכומגעממויו(דכעמ~מדסגי .מ pגמכוכ וfמ~:!כרכדמיסוי::<יגי:כיכזסזס~גפומסומומרין
-כערוככמ tנוכןזרעו סי<::'עו(סנכדגרעחקע Cס <::'י::יכדר::<ן;י:רוכחמריסס Cמעוגסעוכממנופסורקגכמגומגפרקיממרינןגוונמכוחסיכדקססגגחינ cעו~מומכוגמעוכ

~רנכבפרוס מ~<::גזסקייסק"!:ג:ומבזמומ(עזרו"יא :מזסכמומסבמ,סומינסעו~ Iכומ cענממר cרסרןגנוממכ~יומרכדקססעונ::סגדו~ I(\ 'מדףבסוגסדמ,ממונכ"דווג'חורס
כסיומיו Cבמעדגזסמנכומו cממינס t~ננסכדקרק Cו'עוגכמז;גזס ~"ז ''' Cפר •ורכ' Jכחמובב'רורכ'קייסבמס'ק tגזמווfור'מבסומןקממרכו'סיג C "נכמזגחכס'נגחרוכדק:י":םע
יכ Pכס'גממוגוירiגן Sיעו::סכח tיס Cמנכבירוfו,ו cכמי Cמעכ'קסב'סfויו cוחם::רכדיקו"חןומ(גיןמגיסגסכמגרססס IIקסגרסfוסרגריסד'חמריוחנןרימ"רפ'ווכןפר:/י
 כfי:!גרתסובכורווכ'עוגכ Iכחזגסת~חגחןוחיוחרסכ cבגמירוממ(ויזוסגיכנכגייסק"בסמועמירווכ'מ:מיס,יכוכ,ןג;:;/ייסנכוסקיונניך '!e Iזגככ"מ Cמסקיבריממורס
גנוסוך Pרמfנר'גיווכ,ס Pונןגכוגיסנכוגירגחיסיו Cב"עסחרסגזסכחfוס t(ומרר Cחפכוגחרחמרפפחגרחןגיחר'במכגיומחוגגיסגסרוכסת/יסגמסכ Pכגוקרגנומ~iכרוג

חסרסגזסמסחמר ,,"מוגכדיקיסמכחעיס :tגרמדברחcיטגמכתגכדר~כוב Cנחג"חנכפ~וכווסימ~וכממ!:בכבודניכו~בנו/י 1'גרסוח cכדר::<ןדנכ'''קממר!:פירוח'גמסככיו/יח/י
• C וסככדקסמידומעומיו::יו~כיסעגרגמזכ::<כזיקכמתfג"ומעקווכ'נוע~יסעגרמז~כוסיסכחו

רנ<נדמ;:וסומגכיו Cדרר"גמ tחממ ו<::מוחוטעכיןגגרגיס!:::ינכוגדיסגמרמיזתכיגיק"ובכזסגכממסגזסמס Cכמדרכימנדקדקכ C 'ודנכייו .ככדק::יכוב cנמכדיקסות Cגיון
זגסן Cנפ~רבכגקפ Pופסוקבככס tוזר::וסיניגרסמ Cםרר"גמ Jבמורס tגמטרfכורכ'דינריס 1 "'ו :Iופגנ" Cמוועגידךרiגן 5גבfו'ס Pמומינ;:ו tגזמיגןיומנןדרבימחמיסדגני

ק'ופגרו'מרוריסוענייסגזסכמחס Cרר'מסיגחס Cקעדייוחגכיעקג ~:!כרנכונכרעגפרוסמ~מ'~יףנמידסגמנחמרזסגס'ג"ומו Cע ~ t~נ::געוגזס~חיעקגכ tכרנכונ
 .נכרt:כ ;rככeעוגז:וכמיעקב ~כרנכונגזסכרנכגמפק eדרמגיגחרt:ןסבמ"רונס .ו tנכ כ:!ככeנכומfורוס :tוחדרגסעוt:געניימרגרסוfומרןריסגכנייס Cמכינודגי'ן

וחסכמ"ויער~ ( cרנכגווסח cכנכרגכפרוסחסרס,יכריךגחממסכתפכיסכג'כררו!:גוכוג:וחמנםכרבכגפרןס חכ<::מח,גוכדקרק t:'Cכרנכגפרוסדסכח Iקרת ':!רררסגיכ"וג
גזמן tו Cכנכסנחיכ::יכמקמכיגו eבי/ימביחרווןדיסוגכנייסחזכחמןכרנכב Cפרו כt~חססכתוס"קכחחסמכומיוסמ::וזכר ו",סכח tפיורויסיסוגו'מרוריסובכנ"ס Iחגוימ Cנככח

!:fקו~ו ו,וt ~ ידי::יידיסייסומורסבדגרי"כפכףיעקגcנכוt וכp ווס'!:רחכע~ומrג~ו::ייסt; מרידרC רידוימכ~וןסןחt ימ\C 1ןגינכקגכtומכומרךעוכוופררr' C גכומרמרוריס
!:ססבנכוכסרסודיסממומס!:גמ,סנכ:ס"כמומסמזכדק:וכסס~ממיעקג ~ t~רנככו~ממופרתסכתמסוס"קגיחמגיfוו Cנככ tכeנכוסס tחגיססגרגממגחגנכו~סרסןדיסמfוומס

מחוכןמסירמסרמrמרדריזמעיס Cרםתיןודגרמכגעכמ tמועסמ/יכוןמסירמסוחמרד~נכי~בקרמגכוגיסנכוגדינרמזון :Iנפכרעגדןמפקקרתנוססומגיממגיחע~ו ~ tזרנכו
גfודמזי~וססמ,וגכוגיסרנכגדמנסמוגורח Cמגירןרfו,ממסדרוcגמדר~ ~"חזחמנס .ומרמ::<מווכדבר~מ :tוגסמגירוע~ידכ::<ריסגו tכו~חבירועכסמכגנכ!:כממועס
רר"יזfוו"ככ . jנחירנ~גדיסיס~מ :tגדיחווכדגר~ןוסמר~ררןכדגר Cפ Hומע iסכגסגיומממרגססכןכח :tסדרןמ/יגמכגעמורס ,סיס Ptכדרו!:כוונמסגרממזי~::יממומר
סררוכוסרותfוככעכןטח tכוסמרגימעכיומסירסיסורי C 'וfיס Cייבקחומסרחימוחסחגסיסגןנכיסנכוךניגרזיפעיר::ייינו ס,כ""!:בעס pמדסייגומווכסממגרןמסירמס!:חמרגמ:ו

טורמ •יקi:ו S ~מעשה : )*;פרג~דפ,תחיםעלהמחזרעניהיהאםתניאוהאליה
נ Iגממרגחורכרי~סrרfכיס t:i~ערמובהלמתנהלונזקקיןאיןא"ללונןקקיןאין

גמנמ l/(ויר.,יעכ :גוס t:iדק~ 5'יו~ית~ .'מועטתלחמנהלונזקקיןאבל
מכגח 5קי"ייורi:ו'יומונעור~קע

וערנמורעינ~כ t:iירג מ,,,גוס tAי(את)ארםימנעאללעולםאסירבאמר ם-tז'ט
 •זכה :)"געקמיממריייי~וקרמ iעוגסבשנההשקלשלישיתמלחחעצמו

 כrו.ג't:iיוי •מרוריסעניים :טוגכ rגמעלינולתתמצותעלינווהעמדנו ) 1(נחמיהשנא'
 :ריגיס f5כוכ t:i"כו"וכ;רמירו1כקיס 5p •אלהינוביתלעבודתבשנההשקלזלישית tן

מרידגמוג)נגע"וקכופגייוכ" •מררריםלל
 •יכ tר .לרפוסהס"ח )*המצותככנגדצרקההשקואסירבוארמ
יורי t:iכתניבאיןמצוהוגו'מצותעלינווהעמרנושנא'
שנארמהעושהמןיורתהמעשהגרולאאלעזררביאמר •מצותאלאכאז

עולםעדובטחהשקטהצדקהועבודתשלוםהצדקהמעשהוהיה )*לב)(ישיעה
להואמר •בית]תביאמרודיםוענייםזכהלאלחמךלרעבפרוסהלא[ןכה
[לכו]דתיהויהיכיכיאהדריב)עושומינייכו] )וf[במטותאמחוזאלבנירבא

ומתכפרשקלונותןאדםקייםשבהמ"קבזמןאלעזרוא"ר •במלכותאשלמא
[אםזכה)לאלחמךלרעבפרוסהלא(אינח)(זכהקייםבהמ"קשאיןבועכשיולו
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ףים <:iיע P 'כמי tכירי
גמכ i:>tזמסיפ

 ·מורס ' cחומס cחמ
מ tפרוגחנומרז

fנ#י.כניסייג' .נכבכס
iרנכבכס tסןפר/ג Iזבכ

 •חור"((ככחיככ"
יג'ר Jמממרנ::סרי
ו:<רי •ככנכס!ר Cפר

גכרכסג!רי;;ויfכ
:מזרז;;וומסנקירס

כרחסכגו .יגמנס
ק'פסוףזמנכריכן

כ' tנמרחונירי pזננ
זסיי.כסס'קממפרק

םפרסגגמנ ו;; cמז
עיכמועייו .fויונ
פרקניכסממרימכק
ממרייעוי .ז'

זםוונסכמי Cכירי
מכיכומריע Cזר
נכבכסס Iכרגמכנו

רח~ :t 'חמ~ק~כו::נמ
רחיכי "כו:: .יככרס
מגי;;וומסייכוזנכבכס

ג"ומ .כר~מכנו
ככויממנמרמקדפו::
 ·כ~ויעכ"כ Jחגווכמ

Ci םפר 'גכיכורמו::ס

נכעסמ Cיגופרמיונ
נןמכיסומ ' (1סיידכ

יגג::וומר cמנרגחכ
וכרמסמ·וכגספר
יגס .יחרימנםפר
ס cמ,מכוסחכק

 ·סו::כיםעכיירכי(י
 :מו::ס)(זגרי
מיסמסוכתיב

 ·זק jממויחסעיר
מ,מן ' Pזנרכספריס

יכ Cחירfוןרחי Jסמ
זריייכרמ::ויעקכ"גמ
כי Pמיגסגיכיס

 • c מנ;;tיכויזרמגניס
 :חייס)(מירמ

חריגומששנותיו
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 "כרמיב .,פו
 ·עמיימיסען,ימי

 :ח"ס)(מורמ
יעקבכמדוינה

חיןוסחממוס .כטtכ
I'I עידן~חיובמרס

כרןכמי"מןיק Iנוח
 )'כחנכיסומנו(חיוכ

סכמגדנז:<דיכססחס
מסימיעקכככימ

יק Iיחטכחבנעגס
וגכרמס .כמנכינכומ

>ומ~רמו::נסןכי(ס
כיו"דן"כםדחיממ
דמומןקכאו 1נסימ

חמםםחןכוקדו~יס
סמטו::נחמןמו::וס Sע

 1נכסיונעמודזעמן
ססגמוריסקדוו::יס

 1 " •מטמוכ ס,מ".
ועזןדיכסגיחמרס
ר'כבמומחןיק Iממ

כס'מחמיןIבעודך
כמיחנסיסכרך
סןכרןרו::יס pםמ

נו Jימוידויומממר
~ממס "וממטנח
ימחרמוככעמממומ

סיסוריסמחממכן
 ,מממסורכס

וסחמכוססממימומ
כ ' Cוס .נס'וקחרף

חחrככדכרfויוכנס
גסמדכריסככנומ

מממכקכנןכסוכחמ
כמוכמריכחגסיס
:::ורעככפו::ןכמדמס

ומפחדכעוכסימו::ן
ממכיחסורfווני

 Cjוחרמrוסמינכומ
ןכסובממגס{ס'.גי
ס'נוחמ{בסוףכקבנ

נכמו::ןנfוס~רעו
כייוסויכומכער
כקגכ;מ:ויעמת

כע"עכקכככחוכמ)ו
זנכסוףכיוןסרע
 ·נטיסיסעוב

----- :חניוס) 1 'ע(
איתןאהבת

 ',ו:וכןאליהוא
מיו::רחכרנח,מי
 •וכןוסכמיככוס
רח'ןז.tיושc:תכתוכ

רבכ'ןכפ"קנגרוס
 lכןבר'fכנ.fו'חכיותח
מי\וריןזמסזכריסס

ררסעטנירוםכמי
רמכיסומדסכרמ,כמ
וכ:יכי .נכעסכומ
מסססירמיוח

 ס::נוי"ו::"חס Cו::ק:י
קחמרדנחנבכ"ן

 :בכ"ו::נכבכס

ד"ש~

 5בכ Iאליהוא :tויtוכוכניסעונדמכוכמ •גוכניסגעונרינתנבאו ' I~כונרכמ~נןדמכי~ומיעמ j!דפוכע j!וכ •tוו~וכיטרמככמאליד\א "
ומ"ד~וtורכמ j! 'פrכrכר j)וכס j!רמכיוס j!ונטוכוקרfכיtו Pוכדיrכגרrכןוכופרוrכ' j! ~נכדדינמדמוכרינן Iדע"דנסק"נרמ~ככן ~ו~וכיטרמכ

 "וtכמכ~ו j!~ןכוכיס~ככי:שכולוfכגר~ס~'ינר ~י~רספrכח j!וכוכבןוכfכי~ומ~rכסכ"נוככ~~חור~גכטקייוכררמכ j!ביכ~ווייגכיוגעוכחיtו
טופןכיומח'פוןכ j!כפ~פחrכוןכו ~,~י<..טפע t:iכקוכומוכרינוגרגכוסיגכקבניוכימיונינכfכרכוכמובר~ pד~חסוכעתהמ t:iיגורמ~ 'וrב~ברגמכ

ובמו '~,~טכמוככגחכיטי :ןוככויrכורמיכן ~ t:iרוכוככק"ןמוכרי~מ ~ו~
וככוכתכיטי :עכ,רוכגטדיסנרודגס r[אחלהבוזיברכאל' iבואליהוא •הנעתמיטגגיסובכבריגכגםגינ~טרמ~כמ

נסוכמ ~,~נככרןנמכרכיוכידיס, tiג ) (ללל
 ,וכ'הנמ,~ניוכלהו :עכיוניודכמ tiוכנמיהכאהבוזיברכאבזיהואאיטעמיךומהר"שא

חגמ,כעיכיתרין~ומרתירוכמקנמ Pכנממשפחתכתיבנוהאהוהמישראלדלאווכין Pי~גמר j)ומפרfככ tiיכגכימ,
!j ~ l גiכייfכti רכנכיכוכהגיהמ~~ימ~ימכוכביםלעובדיאיתנביאיתנבוייאלארם]גרמוכרינןגכימככבכסכP רעונדייכ

גכ~ווכחניממר~מחנמ, Iו~נ ~ו~וכגני'לעובדיאיתנביאיתנבוייאיובנמיהכא~ומנרכנגכורנרכוכדכתינ tiנוכדר
רמככרימיfכ"נרiג kיםרמכ Iרכ~ונירמ Pאתנביאולאמינביאיכולהואטוכוכבים :כ/רק'גניממיiגחiגיiג tiמגככנננימוח

נביאותייהועיקרהניבישראלנביאותייהועיקרנביאיכולחוכוכביםלעובדי ," tiסרבכי' •גר'מכי~ומ[ולטעמיך
עכמכיוס tiומכיסומוכו&כ tiר(ו Iובכ'

ti ר\ריןרבוסוכיסס' ti לעולםבאולאשמוואיובכוכביםבעובדיהיהחסידמיתיבי •כוכביםבעובדיטוכותורמכ
ומגדףמותףהתחיליסוריזעליוהקב"ה][הביא(באו)שכרולקבלכדיאלא ~ Iסחםירוק"]גגכרניסבכונייוכמ

רבידתניאהיאתנאי •העוה"במזלטורדוכדיבעוה//זשכרוחקב"חלוכפלירי Pסחכסיס Iב tiכסר ti 'רכ/,סמוומיוב
' ti חזיתםכלכםאתםהןכז)(איוגשנאןהיההשופטיןשפוטבימיאיובאומראליעזרםגרןכקבככריכעוככבמ,ןמ,נןרמכ

שפוטשלדורוזהאוגזרהויחבלשכולודורזהואיתהבלוחבלזהולמהעכודחכבכנוררקסעוברעוכס Iנבכוס/ן
וכמוחו tiכעסיוסכךמוכיינו Iכעוס"ס/

מכ)(שסשנאמרהיהאחשורושבימיאיובאומרקרחהבזיהושערביהשופטיםבעוגריכןfכיו tiוכססגרועוכ Iכ~יוס
הוייפותנ'זtיםשנתבקשודוראיזוהארץבכלאיובכבנותיפותנשיםנמצאולאפנירמכנרמ,ו tiככס tiווכגרגתיכגכוכיס
ויבקשוא)(מ'אביחדכתיבדודבימיואימא •אחשורוששלדורוזהאומר~וכקרמעכיו~עיד tiמףמירבגיומוכר

ti כעכמכמותוחסידמ,ןti גוכבוסi בימיאיובאומרנתןר'הארץ.בכלהכאישראלגבולבכל(שם)התםיפהנערהח
ללמבניגמחדמכמיםרמכנחסיריסממור בימיאיובאומריםוחכמיםותקחםשבאותפוא)(איוגשנאמרהיהשבאכתממכמכבכוכסבמוכמרכגביסעונריםמר

היהיעקבבימיאיובוי"אראשיםשלשהשמוכשדיס(שס)שנאמ'היהכשדיםגבבככ tiט'וגפיבעוס"!כרו j!כקבכגךי
חתםוכתיבתדבריהנבלותאחתכדברכ)(שסהכאכתיבנשאיעקבכתודינהחרמסגיסנסמוכרובכ"גס rככרססרדין

הוהמישראלדאיובלחוסביראתנאיוכולהובישראלעשהנבלחכילך)(כראשיתוכנימקiגכ/iג' tiרמכ tiבי tiריקיס 5כמרה
- ,.cלעווכiכיסוכוכרקגייגעוס"זיסוריועכ,סו
כזימשוןדשכיבבתרהוהכוכביםמעובדידעתךם,קאדאי •א Iמי/ברסרסרוכמכעםי iעוכ tiכמגרססכממיר

"rכרףסומסחiכיכב Iכרעiג/עובסכרכוכתתגרי lנבכוiג"עווגתיוכוכרקורין P 'עכ,וס H~קכiגבימבמ,\במבכרמכ ti 'כריקימר tiככרוגדכקוכווכרוחיימrכר
iכניגויס"מכבכ j!ו~רסכריקרורסיןמיופרקגרזכוכרינוט'געוריו "rכבכוס~ס tiוכסגרוכוכממ Iגדגיי j!ס I1סקכגוגסכובכויו Iוכרוממiכרו~ררiגווכגרף

בכ j!יי-טכרוכקסrכiגקכ/iג'ו Iומגוןסנס Iכנרו iIכגוrככקזוכקווכעכרסעכ llנחrכט'כגגi1ככיריוiכנקחנקורנעככריקגס rבני~נסימןכננfמrכרס iIכ~ק
בוכקרמ tiגוכסורכi:יכרירrכרעיונ'כמר ti~נכניןגכגמןער tiיכסיוט/iגבכרכ,ו tiרוראיזה : Pורו"בעוס"! tiריק 5זנכקם~ומ lבבכוiג"גפוכםגריכוכווהן
יפוחמו 5כמרכמגיווומrר" ,וט' tiורו tiמחםכדורוזה :/כ Iוקופןכיו tiהfוםםוסIכרורגי~קמוכiגכריחi:ירמוימיומיוiגככרככוiגרורזסכיכi:יסiitגיג
מיIכמרמגרהמכ Iרס/"מופיוייסכן ooויפקריגתיב tiויו tiמחiג lמוכחיפרוסיכ pכורמגיכסק Iב!כ/גרממריכןכ Hו' Jכמנמוחןנקחרכמכוכסמיונגגוכת
רמיניiגגוכוחןנמכמ pםכגיון Jכוככוכנרכהיוסכימוכמר"ימירמ"כסגי~מ"כרכ'רויכימיומ,ממ ' t1גדוכרווכיסרנכיניסוכןכוכרוiגוiגנוכיורמ,ובמיניס

כמ tiוככגחכיוכיר"כ , 1 "כמ tiוככגתכיסי :וק"~ססירכיסדiכ'רנכמס"מכמרויס Iברגכתיבכססגכרוסככסrככ Iכוכגרנכמרי'ןוכןכוכרוסייכמ
נכגיס rבכמ tiכוכקרמס Iר tiכרסכמב Iגתס Iפגכוכדכוכסכווכרו,רמס ''' j!רגפיור sכבכוינמביוכירסייוגרייס tiגכיוכיינכמיינכמוסכוכסכיוכיטסיrכס

נקכiגון tiככגמנכר~עניןגכ tiטכוכ~רנביבמ tiרבוכככתרקוכקוסוס tiבכוגמוכרכמ tiנכסנקנסון tiבכוניןיחקזרססכfכיחפוככמוכר tiכפימככסככו
רfitכיסס tiםכ"ו titiכעכגרכ rכומןסיiגכמנכסס Iגסריססןסנמfכרג"נבימירקכעכסירכמוכעוכסר"ס tiנגכרןבמ t:iרמכ"חמכקוכן"פרם iכו

וכ!כ'טח Iבגכעכחגקבסכנניבוכקרמנככ~םסמ 5נמרסובגככגיט"מ tiניבכקבבחרריהכ :וק";כעסו tiגע tiזסיiגסנ l/נמן Iרבונכfכווע"גווג'
הריcזיעקב jעיו

ויעירוחי eסנ;רריכממומר "~יעקכמייבססיסגיוןמימס .יעקגנינוי~יוכוי"אקפוימממוכסנוררסרק!:י!ו י:: :Iקומ",חזן:;עוכסרמ)ום;fכסיסכfכר"ימרו;כ,חרן:;עוכס
וקיוסקככ::יכמרמערימיסרfנסריגוייכון:;ממתורס(יתנס~מעזייןיעקכבימי"מספוןככ cרורוס Iמומרסויסככן:;כומרוראיזהו :כגרמ מ{,כס"קרמירחו{מרז

 cמ'ככררמכ cמ'זמ,וכככוסגירממ(מ,וכולהו :מסורסמח'!:רמכסקייוננגככומ)ור~ו~ו 'בIמסרמסרועככען:;כמסרסגכ C 'ח'נק(סמרמ,ממעירועי"; " Cפרעיין ."וt:ןכפיס
קו::סועודכרתככמוכונכ'ןמעוכדיסיו Cחוייכווככזךדמכיפןר!:ןספרן:;'ימנ;חומריסכרו'.עיי(:רייסנכסככורורס Iווככיונמכימ~ןג,מכרןר!:עיס,מעו::סמכ,ססמגיבכר cמ!דיקיס

כקיענימיכיככרביסמעוכךיסיסברגמכ Jגחכיגומגסחיככיכביסמבכונזיסוס וf"';דגרי'כומבחי"נכוכמיפומכן:;יסfו Sכמו;ח!:(ממרסיס cחר::רו nכימיחיונfוומרררןמס 1נ
 ' Iסבוכרגfוככןחנ,סוחכגתוביימסוכמסקו::סב;נךיעקכIבכנכייח;ח'!:רחנוררןחככח;יקנוונחנומנמנןחומןו I1כיכחכמסחיוגכככומיפותח Sנמרכחכיוןת"וח {'ון"ח Cמי"

גח(יבגןח{יוסחוכיוכעמיו;בכיכחמרינןגיגימימ\כככרביסמנכונריו::;ןיסדחפינווחמינtכ(חסימסירקיקתיסfכר.רמגיכסכפ'קכנויזחמר;:;עמיינ flוייtסמנןבכ C ,,,'זרן
מי!:רח;דנחואסכדדינמחקרחמךימסיסכוסחכר;:'כ'בכ " Cופרסוסמיסרח;ד;חוכ"ס:ובון' :קיוךוחןחס Sטכמ

 ח\:ן::כיזוסוו:;נחכפיימסיסמחי nכןקסימ;מוס:;זיעקנכי(נ'רחי"כ 5ו .כרדfומרינןגו)ו
 ' 1!דמררכעיכחימ)ו .כוןוס::יוככניסמעונדיfויוג ד'~ראי :יזווסככרכיסכעוכדימ,ן "יחסיסמממ,וכנכיסמעונזירורומ'ו::מרכיסמסמככמכרססס:ווfכסםרע Iנו

 •;;כיכסדeמסמיומ,כןממסססfכממככמ,סיכי::יוסכונכיסמעוכדימ,וכעענויןכומררמויכיסססככרכיסכובכנריכ:רככמוכי cומוכו'מ,וכוכגכיסכעוכזיכמככמוכנימ,ס ' 1מיחיגי
וככגיסכעוגדיככומ::י 1!ס'סמן I:וכfוומועד"ן :iכפיוכמכבמכיסכוכגיסומעוכדיסוסיעקככימימ,וכר"כמס'כככימ,סדן'מכמכמירזיכמחוס :tמכסיכמירמכי,מדכבכיכוכרמס

חסכ(נר'ייחמ;מיעקכניפירסכרפחןוכיכמדיס eכגימיומפן,ריס IN\רפע eכיפיfווסוכ :tמחוt:רורניפיסכרימגח-רוכ(וכזממריכןt:סממכמכוחרסננומןמן:;ססתספככפי

יוסףעץ
מיךגןמס{קסםותומ,ן .מ,ובגבגותfכ Sכמו{fכיפותגסיסס.י!:ףומחסורוסגתיגגןנסוביוסףוביעקבחק Sב'סמ{חרוממפוfכומי .גתיבמוחקקייסווס
סמוסיםזרוקו{פנכמיס .בנכיגיומןגסמסומסתרממ{סמrוסורוסכטמ{חגןנססגתיכמססכימיסיס I:i~כ{ותויוחקומפוחן.ןרי, f5כ{סגיחפומ

{ןסיתססווכחתגיגריס .ממנסיפס{פגיוסיותנכסיפסגיגסחינסכמסס :ויוחקוfופוח
שויס(({וכחטיסחסר Sכרכו:ככנימיס"גןסיס·גסטריסכימירח'א :ת) I ~(נימיוסייוגסכקטס,ממרמטמנכמ Sכמך~מגן',יסוחסכיסfו S(מוארכו
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 :פיfנרנסררמ Itו'ייfככסחוסוכמכפרםכמכ 1Iט'יגרממרו'יירונככ'י''יגככוiכסגiכוכ
 ~כוןחכי'יכגיחנכרייןו'ייחכזוגiוסגגבככiכגהור'יהחכ'י'יגזגרiכסרחסגו'י

נאיניםחרישי :ע"סוכ'חגסוחi:יוןגגיחקכגמרבכגרןגסיממןחרמוכוכככןדיסיגוכמח',ו
ק'~ס ~כn~יסארטיבכקב ;tככגיורמגכיכמימררחיגח.כסוכ'ח IIמיככרסו'ירמיטרמנל IIוס

 .רכו'ט'כיומניוקררסמ"ככינכקככחריג::יכוםמ י::רי::
tסרפס~ודממרfנסמ 1מ 1מfכ 1 11
ווסfנר,ר''סס Pטו~גזכככי ;;מקרייטר;ימככ

מביןי\רסטו~סטיבסכרמרמיוכ l/ונכי::יומוכככיסבכרוכר
סטו~~גס .ב<יכיךכהריסמריבכקכיו 5חכמי 5מיורחרמ

 ,סכספך ""מ u.. ,מ 1 1/1
 ני:!,;וסרfו~סיגיס \ג D'גוכiכסרסס;וכססבקש :;וק

במ'סמרס~בן)ו o~רמסססנקס'רגריסמנרחמסזסרגרוכח
במררט ר(' Sדמכי~טמכ:כוכסוףט~ריססט"ירופכוכומו

" I סכ,מ)iננכ )'ג 'כIt נt
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-1 -1 t: מזור'סירנוס"מ• 
מרכרסנ::רפט Cג I')רסככוקתוכזכוכסיסטמס;סיניססמכורכיך mכורגטתגססייןכטקrכווכוררטכזכןומזכרככסףגרחססוfכסמכור;יךכחסומ t:iכוטוכיין"ככוגרגוויiכן
",יססנווס~סייןחיןיי-חfכףככסףוכמטגר)ו~גיןוטכ)וזכח t:i י:iחככנמיסמסוגסייןכוגחוטע",נמורסענכג'י;מכורכו'ייסכסיניסמבכיקרמכרמ::ור::וי::וסמכורכיר
 ;~~:~מי~פ ~ tגכמנוכתטס::וכחמרסנכגיןרגכקט::ונגשר::ו •רטכ)ומלכותא :וק"כנמויגסף~ווגתן ו::יו::רנכמוךכפיגיוןגככיסמ::ווכסייןכוטכתועכעעכ::יכו
ti ככטיכמj כומגןומפןטמסייסנכרכקכסfכרS ::מועכרי::ו::וימ וti כפטמעP כ::ויכקכ::ורקרמי::וiכרכמוכככססיfכנכונטמר 1גכוכiויסמנטימ.ססנכנ::ונככגיוfנג'צוfס'~'סר 
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וגו{ ~נt~חסמכfו(
יסס :rjונ'כמכרfו
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ונפלינו'גוכרכוג : C:r(רףךנרוכמרוכ'נפ"קמנכרוהא :סוסיעקכ'ימי

כס::יזכגכס rסומימס r'כטוןכוהז:ונחגכוכיס::ונכוגךימגכבכוכוכככגתו
 :עוכוכגי rוחכזכורזכוכטוכי;יטרמ;~ומריסוכגגיסס::ושגריככסיס

פספחוחןו::ויסנכקונקכיונככמסiit:יופעוסט'ייו •סופעיוחrכששופט
מומוטמסמכוווזכמiכגסכויזכוכנטפט

מראמרוהאכוככיםעובדיעלשכינהשרתהטיגוןנכניןקוססעוכ~ופןגכו
כוכביןעובדיעלשכינהתשרהשלאמשהבi.כשמנכגייסררפוסנ::וסתכק](ס::יiכגכ)

 I I Iל Iכוכומר ]ו::ז[יוככטגירןפככווהקעג::ו

 :ועמךאניונפלינו )יב(שמותשנאמרוונתןמבכנירספרוטעיגיןמניןקור::וטוכ
בזטחשrפוףמ)איובשלדורויוחנוריאשםכזמגגמוייגו •סבאך :טגירוחמור::ו

כלכםאתםהוכז)אווב(שנאכזרהיה •:מהולג)"ג(נכסכיייןנסוכמית'יו
שובי )זהיש(וכתיבתהבלוהכלזהולמהחזיתםטגמור::וסו"ומגטווגככוונכעורכ
חזווא)(ישעוהדכתיבבנבואהאימא-בךונחזהשובי]זובי t,t[השולמיתשוכי

מ"דיוחנורביואמר-ל] II[ל(אמאי)תהבלוהכלזהלמהא"כאמוץבזישעיהו
מביוקיסםכ)rפולל IIאשופrפיואתששופrפדוראחשופטיםשפוטגימיויהי )א(יוח

ל IIאלסיניםחיהכספךא)(ושעיהל/אעיניךמביוקורח, rIפולא/ל[עיניך](שיניך)
שבאמלכתהאומרכליונתזא"רנחמניברשמואלא"רבמים-מהולמכאך )שם(

ויהיא)(אווב-דשכאמלכותאשבאמלכתמאיטועהאלאאינוהיתהאשה

יוסף .,. 'גז'זנדו,ש"א

יעקבעייןף Ifהרי
' l וגסfטחוכרכניחיםחןמכ" I וכסרחf~יפקננימיסוסדfו~fכזמכוסנחמד וt: ומררft: דורורמC ~ ורכtיC כnq בm סי .כסיכ:tוfמימרדממו~c נפנ{גןC ורכtיפייc חס(!'~מ 

דכמ,ו,רמעיגככגעיס ::!נ<בנמו"סמ,ט cמי Jמר Jדרנמס'חימחייודורר ' cכחכט~fו ס::!מ cכקכגמרכחככfורכרככיסערנדומסיכ :ftופ!:רחיוס :tנוגרחדסוי i"ייוסזבכחים
אכ" : :t 'ב<ממר C!«ירומ,חחס :tר"'דרט'י Cכרfנסמימרגיסמריםסנסמ,ממ'דסימןב<וגרי ~<בוכמנגמוססרfו( cדמ'גשרכרכזוירסמח Cוסכ"ביסעוגדיעגגיכס Cרס cמ

:וט Cחכיטימ cמ'כמוכרסמ!:פירממימס rכטוף cמקמומ,מכ~ .(ייגמסכגרסב{וס~מסקממרס'כירגו'סיסכו"יסמעוגדימ,רבר'סח·דקממרגסמ,ד'יגועךייו ,גוככיס
טפווכנימו '"י:רנוידירזונור'ואויב :ו::טרמרו"נר(ככסג"ממוחטממךסמיורמ :tמכגב<סרסגמכוו'כיממסירמג'פורמ,רגומב'רכ(נכסכו"יס~ב<כוריכחבנמוכב'מ,ס ' 1נגרייממ

ריב< ~'כרננ\דסרחריירנfו"ו Iררו::ס נf'(ממ"גי 5ו .!:רפט'רממט:וסוכדורכטרפט'סופר 5כממנטגכיכס Cמו::רסט~מבק!::י c מ:!כ'וומחכנחס'כ iוח'וססכוככ'סב<ובד
ו:פווככימיסיסfנt:ורכ~פימכס(רסנ(ס r~מסי"'ייריס Cמדגמח~ומקו:סדסכtו :tדרסוס'ב<קככ'מיfוירכגמ"דסניסרמססנועמממ Cימסוספומכיגמבו ~.,רגגדדסננכ"'ת

מfוקרגוסכרכסרפטיס :tגכריחרכיוסיס~פי'רסגגסג~!:סיס ' p ~{עי(כדמנורסטוסטיסנומטפסי::ך{מרt:ג ס::!מגונויכנוחסיסטכ~עסו::גיון~ונוררמ,ן"ג~ב<סס :tקמ-ממב{
ו::סיס~מירמ{וגfוכןרמםרtפטיססחחרטפ Cפדרררtספטיסו:פרט '''יג\יכי "'ררfונורגוככ Cמ!:רס וC ~fמ~fומו:סגר~~קסג::ו'מע C~ח :tס :tמ ~ cחר Cכק~ממרחפי'ככרמומ

Cןדגי~ר\טרפיטגיטספןס Cגדחוfנ:נפו(מח~ב<ומגר cרממחפfורס'סו:רסיfוירגגיפ'ב<רו:: :eגסיח::ו ו:: cמ ~ eפחפ~מר~פוסימטכחגט~::ו וf(ע~יןריס. :eנגר :eמיfוג~ Cנוזוך
יג 1ר .נוגממתחמרכס Cכרfוגב<יסנטףכימסג~עסכנרחמ{סfווענוימנירכפגיכרממרכעגג
~י חtfסו :tון~גסרננfוכגרוסfומי Sמcכג'רסfוכס'רמירסמסc ~ cפמ~מרמרח'טכחככfורסיומיססיזוט~מפוסקנכגחו'גכרזריt:כיס Cג'גס'רכ~נכסטגיוכ :tוכגועוג ן,"'ס

רזי!f1וכ~רמס Cמוכפוךכרמנ~כרככ'ספרכדופ~כיכס Cו::רמסגחדרי"'מטסכ'ג Cרנמר C ,p ~ממככ)וסיסמו::סבימ'טסיסטנב«סכ Cממ'וגו'ימרטמימ~כיב tדכרחיווכ
זכ",מ,וב ('כנ~ממריקדסמדק:::ימממ,רכו'דססכוככיסמעוגי'מ,וכסידמ·יקFכ"רסמ 11כיכמ(פירנכיקוfויגוסווסמfכומןככמ cמרב<מומכיופכ(יכוםממר~פסוקו Iגכיר~ח

fו"כ ר'י'~רfוtןיגממיוכסירדמידקממידסfוזכס(חרז C " •פכיסכנכגירפרמס(כוס :tמטכיבגfוו::נכד"ורג'רומוחקקיקמריוסמומ:::סויייי~כספר'ןחמידגtjכ'כוס~ס Cנו
 :!::גונסעגיורס Cדחמfו'פטסדםכ'כגמרדסרסרכיוןכמ Cמגנמגימימר :tממוr:רוכ'מימרסרסדיס :tככ'נוי ",מדמרמיחכמומסכ:יריfון'ח(fופס::בימיוסס

יו5ן ~לt'ר~fנכר:::פטוםנינכירעכריוס <'ס~רכעגסיfורחסרס j ן:::ר~נוע Cמוי::י'די"ורזוכן~רכוס 1!דר~פרטר Cמפשד " Cפיר Cנכ' •ופןכיס :tספוט eנימייוחי
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 r "' .דכ'ק'י Cזר'ככורכמי :מכינ;:מומייחורנכמכ"גיפומi;ניוו::כמכמחכ::ימככגחנירסככיזמבוגמכיר::ימןחחדממיכזחמרינועמ,נ!:כימומ ס'ס::!(יגרמימi;נ '·ע

 :עסי(יסכי!:גימכיס,רכיסמן י::סי:!כמיזר tומפרכ'מ'כ Cרכ <:: tוקסנרמכ'וימימו סס'(::!מו C'tומןככנזרן·מ"כגיו יי<:::! סי(:!כ"נ 9ז נ;i'פננ'פזמיממר'עיעי'כ
עס::מכרממיגס"קמנירוכח"ר~ינכיוזוייןוגימז"לע!:כמערמכיריכימממהחרירחסומכ

 ~':!רמי::ו " Cפיר "« .כעוכסנמרנ"סfגמרייח(ור' :זמ,וכמכרחג"וי Cכ(פמו:יכומ,ט cכייומנירוכמייקירמי(מייו c Mמימודfומממ tוכ(פ'"סניס וינ;i:!רfויינגמכרי
 qדככמוכומר~יtכfבע'ר"רינ::יי"ייר C "עמבזכמ ·'פר!:מיזגרמיניממ,רככ(יסיפססימןנימ.(סכמי"!ימרtן!:ממפיפו lכקמוכזמיממ"ברכמכץ.;ורנ"סז::יפי'וע"'כ

ננפכומףכיופימכמ נ;c iממ,ןגי •כיופייו:היכפלו ::!'ענעו(ס!:כוסכמכעו(סזכרגחד(י::יב" eסועייו :!'עו" 5,חככימוזכמ ככt:fר'«כ!:כוסכנ(יןנ(יכוימ:וכ'
 :רןנכסיונמסעיכזנ5וי::י!:יסנפכוjפי Cכס"יכi;נכ(יסעככומממסכ(יסעכס Jt1כיכמ י:,,{"מ :tנ"י::יוע"ןס"יס Mמירומזנוeיסנידיכi:נכ כI'"ממ::י«:וימ 1 נ;iירממ נ;i~מרכמינ

קי~ ~י~
ךfי\ווקמי~מfו' ו:: t1ךרמטוסכו'ווייקנחכם"~ך::ו •~עו~סנfי::ורבייהלכממכססנירו(ימ::י .גוןרעמיס cזוכקמדססכרמi;נ(יtוrו)(יכירניני"עוו eרבילב

נ(וח{ידוחעיי ו::יו:: ו::"נוו::סנוכח::ויקfוע'כ .נ(וח(ו~ךו וf~::וםחfונכךע!:רס :!'מססכמ!:כזכר(וכז eמיימר(קג::י(וכזi;נ eככעיכסןכינסיומר :ie;נזנר
נמ::וסמוינ::ו~ומונומממר ~יווסנ .:יונס(סיס~יסfויו:כ~fוrכךסמיס:יונ'ירניi;נ(ןכרכמכזרעןזיןגז.ומס(קנימ י::ר:!עזכרגככיקמיגוככקניtכו"מסזגריס
ימ,( .כסקכומגככיקחיככונעןגסנגר!:סיוסזכריסיחס .טכזדסמ C נ;i"יקכנכוכס
fוססוfוו .גז::ומ(גךחו~מ:ינעיינסוקכמיס .:יונ'ינוכח~יךחע'יבע\~ס!:כממסכעיכסרכי::ינמ::יעוי(קכi;נ(יכיi;נמסמנכ ."עכסיועכר Cככז'רנריכיוסעוכס

לקרבא :ווfותוווסוכfווחרות Sס:יס Iנניזגמוינ::ו:נונ::ו(סיסfוךסfו :rכסכו!:(יכרכננימנכ .כקנ::יג:כוכרi;נןכנדסיומר t 'ככעוכסוטסכסi;נומכמימנכ .ממחכססיס
קרס.ססמ::וחי'יס~קרן 'פיו::ועווך·נע Sכמזמסחיויווקו(י'יחי::ומיןךקרס·מגכזיעכווי"יi;נכקנימכמסכי:fו',וגמזנריזגרמ!:וס'גרכו(יכי tגעינi;ניןמרכי

טטיסמסכייפ'י ו('וfג~ומו:יומוrכמ I~מ,ירסךווכמ Iנמעונfו ו::{עחכו J9ו::יניחוסיזסי .כמומימחממ::י(קנi;נרקזרעכיfויו(קנi;נכיג!:(וכז:יכמפןקי .יחמתמממ
מחוז!:ירניס(קכ::י(עוכסנח::י :iגטיכi;נין:וי:כעןכס 1 "כעוכסנמרניסמנ'יסניזוומ

חטונס:יוfוגוגוסקרןג{ומרנמיכי::וךריסי)ףייורגממו.'חממו וf{וf .גווניס . fiונ'(יממוסככסכמ(חימ'סכיממרררפןחיכר ."ממכi;נ:ויi;נ בfכ:!ח:יכ!(וכסכמ
 .ךעחי'יfו pמ{קfוהה :~וו iעו:יעריך {'עגכוגוססfוומיכימכ{נמיוכרגומכקגימ וf:!,וi;נזגרזגר(וכזג!:::ייסיימרסעינססיסכומגכ .כסכעי מ,!;:ע::יינס 5

 :ססומיס .כי,פןניו 1וע" .סעו Sמס:יי'יפין :נכיקיעיס)מגיסו(!:וכממייכיסנ(יסכווי:;ןיס ____
 ;ואפראונ) • Cויכ «ו,,'ופ'ןיערלקען )נf •ורבסיהסת



מהרשיאטזדףבתראכבאראשוזפרקהשותפיז םא II'רש'
ססנפירס"ימזו"גרמי:ריוגןסנע:ריסענ'~ורו:ררי"קומכג,גןסמיווכז"כ:רוספ:רכמסנעג~רמ~:ו ~ IIועיססגפירס"י~מוt::ריסר~ייגועג"~נעריס

ופרנסווגפ,ר~ומונקכ~גו rרגעיפ"וומ Sכמגנ"~ ~ IIרקי,ממימכגטפירע;רי~גמזוגסכמגמקדפמרכר ~ rכגו'.יומ~נזומן~כגסגררו"ק:תנוחסיז
~ככיסג" rמימנרגתמוכ;ר ti::רכקכ~נכ'שורכו~כטווגי'פויגו ti~'נכיסכזנג;ר ~כ~נפוסקגמ"סכונכין~סויגמוונכ r ~וכוכוכ tiגו r ~נכ/שפרימוכרויווכ

תיותמיורגעיוזוי;ר J 5כרררכירכויגפיסקפרמכויכמרכוו;ר 5וכוכקייס ~וfר;כ::רגיננכוגסכמ::רוכיי::ררנכ;רי::ר tiרזוגיכי::רזוזמ ר::י~גימכו::רגו ti"rו
ר::רייוגכרכ~כגכככגוס::רי::רמרססכ

מרזוורע"[fככ::ריס]גיסמגיכוסממולמילואוינקבותובלאזכריםבלאלעולםזווז::ר •איצטגנינות :גוגוככיו
כוקנ::רככזורנסיי Hכככספיו'::רנכתזו:ראפשראיזכריםשבניומיאשרינקבותשבניו.גיטונכפתזווסשכיסיו :נגכוניס

ו~י " 1 וה"ו""' וי"""פ 1 ו,./~ו ""רכ::רוככ::ר •ייוכמאירלי :מוכרג ר:: 5ע Iו /,i)j(י ע_" i (Iכלטיאוינ)בורסקיובלאבסםמ)בלאלעולם J) j IJ l ) j J " 
~יוותמווכררג~ננמגגמרסמתוגרו;רל •יומ 5pאירלייווכ:ר: r::רזומ::ר tiג ti::רסוכ

כוסנ~רככפרר"מגרמיממfורסככתוגרות :בסםשאונמותומיאשריבורסקישאומנותותוספות
כמ t:iפו"קייסגכרייומרס ר::יר::כמ::רנכבכלאברהםאתברךוה'בכתנאי]שםלד'ומ"מכוי'מומ::רוומ::ר tiזווכ::רשכל

ער::רנכiימוממס::ריממ'כמוקכו ר::יר::מאיררביבכלמאיאכד)(ובאשיתכממגמימנר~כיככיו::רמ
fכככו tiו~ומו"סקייסמז tiמ tiרגכר tiשהיתהאורמידו,דהר'בתלוהיתהשלאאומרממכור tiכ~גרממרי'כעוכסזווכ::ר ר::יר::

מזומfוזורזרע[מכ::ריס]כיתסגיכסמללוהיתהבתיומ )*אחריםבתלו ר::ור::כמיעקכרנכרפז·) 'ר(::רגן.כככיס כרומ"כו Wפכטכו::ריי:רימין iוו::רני::רככאברחם "ארם (ללרמיזוגס ר::ור::גממניסנכונכרמ tiוחג  מוtiר::מן 5נכ:רנ'lומיורנמותןקרפמטאטרחביאושתממיבפרקקטושטהובככ tiכוחגיר~גמ,וכינכויוג 5ומי:רפזנ Pו
רגגר::ר tiו rכ-נת Jמגינזונכןס"וות 5כוכיחודהלרביליהדשמעתאיטורואטרוזהיעקגרנכר[י'ו.,ו]מופסיירמ"יfויוי ר:::מ
כמ::ררוכיי::רגפסטי::ררגגו-סכממכ, jגרחטנאחסריהלא[נמי]ברתא(דאפילו)מית::רסכזווכי~יירכרמיזוכס ~ו~כמ

מ l/רמכמרס~רג::רמפיכוסי::רי~כככוכס.רביליה)שמעתמימבראדעדיפאלאכרהםככימ::רסכ'והכירימזוכס ר::ור::ומיכומ:מו
ככסוסנקנותונכמזגריסנכמכככוכס

ככיסמוימנלנרג~ננומס"ומגומגדולה)היתהאצטגנינות(אורמחמודעיאלעזרכ :ע t:iמכיככררמימפזו )ר::ו~(וכמ
ומויזגריסנגיס "סי::ריוו::רכ::רסנניו 1משכיטיומערבטזרחמלכישכלאבינו]אברחםשל[בלבולאבררtג)(לו

רסנינקכומי~יו :C::ררג::רסכגיוגנכיגובצוארותלויה(לאברהם)היתחטובה[אבו](טרגלית)אוטררשב"י •לפתוח j ורו"קס"וומ 5כככקייסמזומנכמגושנפטרובשעהנתרפאמידאותהשרואהחולהשכלאבינו]אברהםשל: 
נמכו::רית::רסגממומרר"מנגכמאיללללל נגוכומ~מרפםיס::רמייוכגנר •וכ'רן'יאביינאמר(והיינו)חמהגבגאהותהקב"ההנטםמזהעואבינו]אברהם

::רךנריסכ::רעמיר::רגוח::רמנכ·ר::זר:: t:i::ררוו •בימיועשומרדשלאד"א •קציראאידלייומאאידליאינשידאמריהיינו]
סגמנגנוכמירן'וכסממרו~וfוגספטודכתיב[מנלו]ביטיועשוטרדשלא •ביטיוחשובהישמעאלשעשהד"א
מיסגנ::רומ ~ rגר r ~גיכתנו ר::ר:יר:: .כגמכסיזכ"~נמזגריסדעס .~יד.ונע"זנ"ונוסןככ .ע'נרגוחחופסיזכ Cמ"נסי )*

גקיוסזוגקמגממיוגגר rס~גפיכתגו~ית::ר tiכג,סממרר"יורנכתמכגעו;ריומiזכממרכזוגקמגממדג~ ~ tiו~מכגנרמרסרקנכרמ וf;~כרימ~נ:רזוגמגי
כוגכרוככ::רככוגיר~ומ::רמוגירגכגיו~וממיסמס t:iמחויקרמנממר t:iמרסנקרממירג ~ t:iמכוימו t:iמרסגכ t:iגמ"מרסגכנקרמ~נקנ::רירוף 5ונ i~מי

t:i ורוזויומוכירמס::רגוחיוt:i ח 5נממרסנניגרממרי'יריוt:i כויסמרסחיוכוי-מנסrומt:i כככוכסנמ::ררניי::רכככיכגרממרי'~ימגוגסככ::רגיסמ::רנגכממרו
וגכונגכוניסIר\'לוזיסרי-מן,כננינומ 5רמעניווכ'מיכן,כנגירכrככגגממיומ"ר •נקנומ ר::",מ t:iכייגוכמזוךרזגרמנזגריסננקנומנכ\יוגסככהרנ::רויומר
גי::רסמוrכי ר:: 5~זוומותומ 5ויו i!גככןכוסיוונמופחוזכזוגמ~יורנכ ~יtiר::כגנו::ריח::רברונ::רטכנירכת 5מימנר~סממנסיכוס rנזווסנוסטעןמיפוכ tiספfכי

ti קr ו::רקינכוכגיתפכמנככ~מוררגונכ\יג~גו'סמימיti מככגגיגגטכנירכ:רו 5גמיס~ממירגוכזן'מגמט::רוכגוכגגג::רמגח::רגט::רוחיונמ~כעגחוכרr ווכגגרכרזכ
ס:ככפיוכ'יסניסומגכוכוכזרזו"כגים:כרנרוכתנפ"קממרוגז::רח 5כריוווכנכרכרזו rמוכנגיגכוממיטבגירכמ 5מימר tiנגמוון,כעותסגוסנויפוכ pסג
גדעמככעגומככן'דגמוורי-מ::רענכיזווננכרי 5::רקיי ~ 5מקיס::ר 5ייק~ייסוכ iמסוו"דרוספון 5ממנכ::רמגגרכ ן;: 5קער~זרזומקכ::ר::רומ~גגוגסוכ t:iיי

נררגיככמוככככוךכיס tiכ::ר ~,כייrוו 5::ריווגfוגו'ניס t:iיס~יווככבכרגrנכרזונמגגיממרןרויגנני t:iכפיס'כפמזווככסגימיוממר tiמ::רומו'י •יrכ-..כונייס

חרשכן'א

אשורב.פשואתי"זכאמוםגייוןואמתותםהעביניםאלוכש'מרםכינתרפאכינוזיישחכמיסיועתכבו •אאע'השלכצואוות'ויההיתהטובהאבו
רק.רושנט'הוכשמתומ"שהשכינהכנפיתחתוהביאןשג"רןמלמדבתוגיש r.וחפץדכויג'כויייאוהומוגל,ותטובותיאכניםודמוההחכמה

בעורוכירנ.ללע'קצרבררךהעניגינורמזחמהבגלגלאהלותהואברוךהשלםהחכםהיהאבינואבוהםכיענינובצוארותלויההיתהטובהאכןנאן
שהעירכמוהמאתייםררכיםאחריווהנמשביםזרעואתהואימדבחייםלמאמרמסכיםוכזההאלהיתובחכמהרtם.בעיתבתכמהשכלוונדבקבידיעתו

t:tI1 ש'אכשמתאב'וגו'בביואתיצוהאשרלמעגדעתיויכיהכתובעל,ו •כו'אבינולאברהםיוהיהתגדולהאצטגנינותהמודעיר'אשאמרפניו
ותיאההזאתהחכמההואברוךהקיושרנטכמותובארץארסהיהבמדותניניועומנהגיווהנהיגוכדעתוכשניואצטגנינותלושהיהשרצונו
ותנועתםהגרגי,םתכונתהאדסכשידעכיבזהרצינוחמחלבגיגרצונופתתולמשכימיןומערבמזרחמלכישכלא" rיללפנייאשרכמיארהיות

תכל,תאליגיעאזכחם Jרחתבונמחשתבורכוישיסומספרםומהלכתםצפיגויאומערבמזרתאמרורכך~רכיובהבהזוכםלפניושלמדוהתלמידים
לרגיעכסולםהםכיאבינואברהםשעשהכמו Jיתהאלידיעתשהיאהחכמהכמאמרושמעיןר'באזהוערכו'מלכימאןז"לשאמריכעניגומרכיידרים
יפההמשלןכרקשורזהווכו'אינשידאמריהיינואכ"שאמר.ומהלמעלהאל,ווהמשיךוהרגילשרב.היגכלומרבצוארותלויהטובהמרגל,תארתיו

 ,ייעכארתיעניגו'אמידבהרואהשהיהחולהב'ואומרכדבורורצונוכצוארורד.כהת'מירים
יעקכעיוו

ננדיס DC:יירוכנסונ~ככ~נחיחכיפניגיונמחדמממרימרחד~ממרדמרר Cומפנגימערי)וככנגמומ!: "':!רפג tקדר'כנ~וממינח .גח~י:ייח:י וfנ:!מומרמחיררבי
רקכנ~ני:יכחינ וf~~כןגימיוו Cבכמרד rח Sנt:יוכפיפכנייזוזfו'וכיס tרמד"ממג'מ:י Cז:נגככfומריסוכ:י"גונמננןפ'ווח Sמככק:;ייסנככ Cקזר'כמייו:יז:י Jורנן

כתי C 'וגנפ"ז .כחרםמימד~ומ:יר:יוfוסמוכסשכר :כככו~fוכ~מ Sקממ!:מגנמגניומfו'גן :!"ר lוגכםמוrכמכeימיןומגנרגמזרמגיכמגנ Cנגכממיכח Cדרי:ימוזגניור"מ
גמ:י I1ורזקןמור,.מח t ~'וfזככזידנ cןכיגומ:יו Cנכממרכויזיעקנייזדמסדר!:נדרי!:וע!:ויעקנ:::סיכספי'וזו:ינימיוו Cנכמרד מ~:!וזיfוכמרסמחידמומכר:יו:יfוסוrכנCי!:גנ
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ס t:iסיוכמו::יסם IIענסמ::ימבכםיככריכינגהב)אוהכירבאאמרוהכירבא]נאמרהכירווכרס-rכחוןrכמ,ן וI /rכוrכחויס t:iמכמזוח
דן(ננככ/) :/כ Iוקבככי::יססמכווכגוליהאמרורבנזאתייצחi:כברנחמזלרבליהפוסםגעכגבכנךין t:iבכוססכרנטככון
/ק Iג!כ/י Iככופס .רכןכומ t:iככגוומוrול \::יומ t:iגומםrוחוסכמחוייווחוזרמיגו
יוסנגג::יר~ורכrוסעומןרורנירכמו]הו[יתיבנאאמרמריתיבלמה Iלדנגהקוםrכבכירבכמרחקפיסכעכ tiככגמחוריו::יוכו
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 •ממכיגדוכיסרגיסגיס ס;;:'גיורמגי Iגמר (ע ו::מיגמה(יממסרג(וfוג ~::ומןרזו::וקממרמבכקעביסרביסגסניס C 'כירומיסכמןכה.וגסמסנרוהי( cרמס :tכהיבכ(הז:ביסקען(ממברי,מגוח

מיממ,עוזהמרוכי c)ןמכו jגע'גיו~יסזגיסנמי(יר"מד .סיספמ Cבככבכמומו:ןrזסכמיכעכף 5ס Iוזגכבכזקרו(ר Cק .מסונועמ :rובעיומיג:רסמככ"סרןק l/בברמנמרבעיממסכקמוס ('הוכפ"ו
כבוכןמרהויכ(קמרחגמסניסריממפכ(כןוכrנממחורהוכמפכ(כזוגזימחורממסמיfומי~יסומורזועפרמ ~~ Cזכוחע"עמסגומבסר(ויכומקבמדברחקחזכיכ(גוסהרמזימכממ l/נביבסיממרנב"ב

סייכווfוכו~' .מקמעריחכיסרסדיכממכעסזלעי(כוכמספר'סימיסחיהומ Iובכובימסעומוכסע'כיגווממוב~'fומחגומוסגגכממרהמוסוסגכג'.וחספרכיממכ'כ(וממיכי:גיסיבכ(עפרמ ,~
 :כעובכיס::מיוחמי'גדלנוכומ ("ז'כומחגריגרככדנר ~בiכ~~ו .ס'טבמבוהריסמכמכפכיכוומ'כ Pוחסמומיסר'ע'סיוכממ"בביב:רדבריחר cגכס~ק '~נ .במזברומכ:וככ'סובכופ,ממיומענע'וזבכיס
גכ C:גןמרגבחסה,מיס i1רfכrנפעטר;ו ..סרגרנכורמכגני .ס" Cבכ:גכמנחוח '(כ t:ג Cמסיקחות 5:גיוסורומ:גחנרוrנבעכ'( .ווכ'כספיכהחזמענבכג~מ 'חכיממכוחחיכ'ח':הבכוחכסברבררבסאכי'

בסוזנססוגכרוהכמגנמי:גזפ;וט' ( 11מממרוכס" C נ::מגר,קגכ C •וב C~מ':מומ:רסחכ!:יכעכסחו~חהרימוחבנפוכ .כסגכומעפר!::וככיןגבכיר,ו 5סק'נהי~כפיק :fגורוז . ~·ו::ורמב"סס"כ
עכוסבכ'ר .(יוממ C(;ומרי(כסבככי;גר"ככגו'ס ~,מןריבסכגמרו hכמ.וגסבסכסזרי(חכקכפ'בסקזמכוכפתורבממבו::וו::זיביגמוכחככ,יס :Cסחכמעיכיססגכוחעפרגכ::ו ~"ו,וגו)ןעמוקבעיו(~ו

מסוכחמירממל'נכדיי(ו:';וס ;;f:\r :'ו.סכגגז'סמךיןממעכןטמיוינוקכfוסןכמכפרfוימחכי cמ'ןיכיס .הור::וגמגכ"כיסומ C::וכפיבמכחמ~iכוגיעזפכיססמע~::וורןחמסוסוססיררבוח::וחגרומ
 Cכ~נןסעיו( Iגזניינגווגרוכס:גמ,ז (עה' :'קfג~י :iוס,מ ~:וסכחו"בכ l ,גf:נ C 'ןסכ::ו .::וtיגויוrנכמממיןכי( cכמעסזנריוכ.חמכככהברוחחוגיוחמfומי(סכ~היעסעזכ::ורבריכוןמ,( .ע~יססכפ~ס
 ,יכג~,ממודנ 'I.ס c~ופיכ Iחרוס (כהכ j ''''ו;;כח;וו,'סב ~,כוזמסמי~'~כ .ברוחיססח"ורוחבכ~היככס~כככמזסמכ:נבכמוז Iכח '~גנכג!גייוכממרובכ jגנהסטכיה .רוה Iסכחגרו!ינזבריחומן

 \מב{ס CC~כ{סזכ ;j ~ר~י tiכ :'Iכי :i ~גזןכ::ו ו::נ~fו "גמ:.רחמתמסגסנעןכרמ 1כסח'ונזכ Pב'נענורסיס:ג r • ~,=יג hר ו;~~; Iמ:ינ::ו •ס Iמגכןחתסמגסס::וח,רסמ~יכורוחמי 'כ;גסו:געכימוז.כ

יחח"דעווי



רשב"םעבדףכתראככאחמישיפרקחםפינחאתחמרנומרך,שיא 14.0בליםאיצר

ממר t:iו::וומfכחיוfכ 5יומח"ג yמfכrכריגוהופסמיבב"רגרמfכריגןגxדבר
נומררומינ t:iבנמונfכג::ונגנדוורניגן tiגמ"בסו::ובfכורrכממזניגfכדמ(,(יקרfכ

::וננוהיגגקגסרמ::וגפי::ווfכרrכזיגןבכרגגסוגרכריר::וייגומיגייוכמיכגו
גיוכגגיס::ובכוגריבכסגסrכף ו:: 5רוגחונו'גגפימרגויכמיגגגרוכוממר---

קטןמזגוגי •זוטמרגגוגממרגגגrכי::וגאוניםחרושי
דחויאזוטאדכוכבארמבעתאבידחזינאגנויסן 11י ו::גו::גרגמיגגקטגיס tiזפ ~מ~~ Iגמח

ודלינואידרחדלאביזראגריויארבעיזכמבזררfכ::ורמנ t:iיrכובוrכניפמננגחהיויי"י~יסג~יתעוננן לל,ללליריוכ::ווג"מנרזגיו::וו::וגrכ tiגמככנכוומ:יג~תינגערגי אקאגחורמיאאמחבינזמקדייחטפורוררורבגנ::ומפוזריןו::ובנוrכרוrכ S ו:: 1~ג . ~'~חרחויס
~;;, t: ;~מידישבקתמיחברתילח)(ואמרחלחברתחרחייגמנריוימ'גפיזורמספרגמין ~:~~מסיזג
ונרחביח)אנו(וניתישפטתיחדלאבעלמאריקיס 5 ו:: tiגוכוגמוכגוכררגרס::וומכ~יגיריסי~גנחי
גבורתיחחזיפוקלחאמרובאבדיח]אבאנדביתימררנרזורגגיןגגיס tiוי-כןרק::ו Sוrרגגין ~; '~, r ן~:יI יר~~~
דעכרליתדחלאחוטאכמלא(דאפיו)דרמירודו[fכון]ר 5יקuכנ'יזורבג tiכמ"בשנסרכגממדיס I~עחזס
ל •מקניגן'יו::וגגמ'יןהף t:iנןכפי'דניגן::וו'יכ Iיגירמסס.י:<מגן I מ::ובני::ו:<כ,חיסגגזיסיסורןUכןrגמ"בנגותגניס::וייןכti אםהובאםתיראואחאויתה)(ירמיהשבאמר
J ~;~ ~~~~,ררנן ·כ;.סחסיrגימגוt:i יענרנרייולאעולםקחליםגנולוחלשתמיאשרחתילולאמפניג::ויומין 5רו::ויוסגמגי: 
r ~ 'ארמסגימכרהגז"בכיעגריסוגסיוזככ'כענכחזט~ג 1כעכ

 Pוכבכוריוחגס 5 ו::::ויס ו:: rוגגטיטוסכככבכיסכסיומו 5סכrכריסרמג '';,חכוורתג::ונמ] rגריג"וגוכ"סמגיגויבכקגגרגריגבכגרו tiגבככככבכמח/כ'ג::ויומוכמננ ~מר:;'מגמי 1ג'נח
 1 1 1 1 1ג'חפיניכיג~גד
';מרוכ tiגמרר tiגמ/ו::ווfכווג'גגניןכנכמדוורוררורוג'בכנר1ןרמתתוס ;כfה::ווס tiכמ"וכ";חנרתי::וק;fכבנמני::ורמאוfכוכר :ונכ..רז::ובנגותיגוגיכמסוIמחיממג
וכ"נטרתמזוזיפוקוfכוכר :ויםרfכנינAוכסfכrכןכוף t:iוננגנוחfכחרכנוכfכיסנפגי~ :eמין iכממ,ןבכיס ti'ירכוון ti'ירממןכורמז:;גיגנחין :eרנבכיככ.יסכמ uרסכנכ :tמיכ

כרממריגן::ורורמחינין 5 ,"וO'יכזווננו t:iגמ tiריקיס S'י::וסוג"זונfכוזרטונזfנ":מלאזfכניס.ע'גיןמ' ו:: tiינ Sמ :eבנורחווי-יסנטרנ::ור'ן.נסמנגרמוכריגן ~~~מס;:' :t ;י~~ח~~
ק~ ~~~

~ t: ס'מרירזוגזויתסע~רמזומרו~ורזווגמ·(נניקגמיס .ומרוגמנריויממרנעיןגמנרזניזרמהדוי :ממוכוו~סנגוגןגסתזניS ס'סבסמןומונ~סזוורסנעוגרS ר
~מיכ:גמסגסוסתורססרס Pמיס~סיעורסומנריויזוסור'·ומרנבכיכבכו~מפגימיכג~בכגזויבכי!fiוריגכנינ)(יסעיסגוזוי'ממ,רס'ג'מסוכיזמגןיימז)יויכרמס מ~~ .(סע~יס

t: 'ו 1 1 1 1סתיגחגרג"סגf סיסנמוסזנ;סבכ~יוגסומויינס·גיסופומסננממקנ,ג!סוסטפיך~יגןואי •גו'יכ Pזננזנגי;גמ;תזגוסוגימנתורססעוסקוסחמיר·גנסטייינ~מזנ~חי . 1ו Cכנס rב 1ו cיסח
טפיךניג!מיזנחמריזסממןכ'מסתני!ן!כגיגססגיעסג~יfומרי "סגבכסמךחמיכ·ענזורעי~מימיניךסמייתיסימג~מנת,גןכךיזנסךרקמנפטטמינגfוירסיס Iינ'מ:<ו Oגססרן rכ

מיךימיזנני!ןס'ק~מננ,~יס:ורמיסגבכסממתגזנרפי!סייגיסנמיסךתכ(נ(כניוגת!כיגמגמיכסמךכמתזנמטסרתמפגי~מיכגמזנ~ס!כסתייסוגרמסנפניסרת rמו Iיר Iכח
I חמ~I נכחבז'רI ג~וכסבכנרעכמי~נמזנונסנ~גסמחחי~פי'וגחרינס·מגמוגיתיזנטפחיסך~מך)'(נמרנרג~גמניכגותי'מס~יכגמסגו~מסזוגיגמנרחממרנוממרךטיז)ח

;;~ ;~ tגגמס~יכגסרבכ~'"גוזוגטיוגגח~יכ ~י~;~~ ~;נP וגיוינמ .~רעספסגתוזנ~ממךכנטוכסכמחסמךכמתמבכג,כגח~יסמס~ך,~ומר'סנכf:פוקאלירגמרינסrננורזויס 'מ
t: וכינן~ימ:: I מטוממסב~ P מסיסq חוגמ~מךמסי~וומריך·ו~פעמיסג!וזונגףומנסמגףסמךסמתמבכ~יסמס~יכP נמונכמסג,סויקיס 5סס·מפגיוענרג,זוךח~ממ
מסעיסס .סיסמניןע~ Pסמועמו~ומס )'ווף(ננינווכממיוסיכ·ספזוזנבכ~נגרי::ור Sוס' •גטסרסומנ~מווסמוסגסמחrכינזויגףמוססגנועזורבכוגסגכזיי~מערגרמ rנמ
כחח~:גי::ור 5 'מסממירגינ)וף(נסוגס·וממיובכמגיומיוניכססןויזג\יכ 5ס~נמרנעיסמגמסייכ pמ jמ,כסמיסגמומיכג~ע~גממר~גך .ממגוכפיך .נס :tת Iמחז'

I ססזגרr :> חמר 1כגיכי~ח~I וסוחמגיחיסמ,גכויקיס 5סמנ~ .יגי'ניגימס~~חוטךומסכמס~גממרכ .יגוסמנוופזנג{בכךכתויסגך .נסכבכי~סניפוזנג~מיכסמסבגזיעזניסlמפי'ר 5מס'~זוס
סימכיוךוסקךוזניוסגכ~ע~יומתננרמוססנרו 5 'ננרגוחוממיו .גהיעמתזנחסתירסגך .גחיזנסיריבכ~מ~מנמגו~יגו~ומיגומרחיך~מס~חרך~חמר ~כ::ונ Iמחז'

תירמר~מסמותישנאמר :ורוניךננורחיסחזיפיקממיווזס .בכוזרוךרזנומךס·וגןם~גחוזנמחסתתוסיסזנמסכקימ~מסחז'~גמ'סמרכזנ~גחועמזן :t ~יס~כ"חגרגי
סמתיוס~מ •"וזוכרמגיחסיגוסיר 5 'רי6זו .ממגיחיימרנממוועפי' .גי'זרע)כית(פי'ניזימכריוימרנבכ'ןגמנזרממרסוזסו .גזויתזךזיזוסמןנ (1י:<ןג::ייס:<כיזייס

רחס . 1כעכ' ~ rענ
כמ~~סנכi'י"ינכסיןייסס • PפIמנכ(יןכ rמנכ~ ~ :C~מ~גזסג'ג ןV'Jר~~נכפמיס :Cכ' .מייםמכ~יסזגרי ..סtיזכרי~~כרסתרין 5~ייגייתר :t"נ fמע~תתמ~מ~מת~ימף .זבריססככסיתמנומזיססייחין
כמכר fכסכסמגןמסrזסג~ :tכסיחמסגרימסגיכן •סכייריכזקיתכזכיחרכrכנח~גמקיי~ר~ 15ביפתימסי~ . 1מסג qגייגמיריזכיגית cממ~בזר :tחעיביזכחכניסמיכי~בימר :tחחכרנזגרדמיין .~י

י~בימכתסלפסריסנכיכ . תמt: ~,Iככסגעזכס 1כע'כי~יע C '~ח cנכזמחיזזקסמסקיר~ :tמפכיכ' •~מקיק~יגית cמענ~סגינכמכביעמכע~בן'י~ר rכ"כמ'סכותב'מממזכמ::יביrכי 1תיגעך~עמיזייכי
רסן..מירכ 5כיfון 1{כב' 1כגסייג~יכ fימממזככזמייכסמכונזכסיייי 5 ' 1חיזכ~יגיטח::רעזכrכמ~~~עזענ Cסר I5סחrכחזסנגניימרחס .סמקיקסגגסית~סיחרס Iכסזכמיכזכגיפrכומחבןמיפזזמיזכ

זקיס IנכIמיקסבזגריסכ I <:נ :tממכעכיןס rחיך 1ימ:<ןככז Iמחנ :tמס ~ r 1~כיעזכ~ .ענ'ן::רחחמס~עIמזויכי\(ןכסכו 1סחגע~ג"כיכיען I •כפנח~מסיחסמריrכ~י~כ~קעיקמוסעו~עכו 1כמגרrו~קס
t: נכ:<יריתדכמ ~'~ע~עמודח"ח~I ::ח חt: חסקכזמסכנסז 5מגס ~~רc כר'רi ~ניסחמגמיסרןגכוס .נI 1מסעיין 1כככיכתt: ~ ככוסח::רעזגס~זגרוחמרגגכrמזמIתגינרתייר 5 ' 1מס::כי~יע• t:r יס

מ:<כסככנייןגומיסח~ס!בסיסככזככיממינימחכמכנמג~ר t ~רכי~מ:<גם ICפסמט' Iככמ,קיסמימיססeיי~גחרמיס Iזתיר~זגריומ~ . Cגמזרעיזיכממר .תס Iימיזמגמיסזגרי ~ 5ומנ' ~ :tמ 1~סג'
טספןיק f '::נגIמכיירתג~ס t: I1tכ cמכיגנ C ~נמנן::'זכק rמ"יח .C rגIמגעינסמסגמ~ C~גי :tס rנג~יכיףס , 5גכננזגריכיכרfוזכס t: ~ f~מדרחיןירח~~גערס Iת ~ :tניריי~ענ:ככומזעזמ::~יסינ :tממ

יעיגמ!:וגיירחסנסרקכרt:ננ.זרכמ,ס ' Cמ~י'זמי ~ fמס,<ר :tח .נעגעגמנימררסחית Cנמכימעעייככי~ 1גכIממעענני~סו Cכרrכמחירכיחכ'ממכי~וכימכרקוגעזר cמ .רסחיזכ Cינ~מממיז~גסיר
כעומןייכס~ ~~גסניפןיר:וfנ~מרכמית c~מ:יטסרקגןעסו'קניזרןטסrכןיסר fירמססרחיתכ!:פקמימדיייסמית Cיח~י I1רפיזיס fנמ 5יי ~,~,רקיכפומגס~~כיפן ~ :tיע~סגמגססנ~ .ן Oסכימן

ייסכסיגסיופרסכזנריסכפ:עייתספקיסגםי~ .rכוגייתסע~ייככIמררסגריסזרןיביעמסגס :tיחזיננכר~מגסעיביןסמריס fיגסיסממריסכםיזחזככ~ג'רtכי :tממכעכין ~ fנמס Iז .נ Pגגרקיב;,
סית~IIורתסר cח,Iמריסמגמיסמ~מיזיס'ןמכססמ'מסוקמ:ר .מוקיס 'ג~קיס~נמג~כימיס:<יוסזיסס'ן"ס cגנרח~ח::רגפי :tיזע .עייכיזגר 1מיכסס Cממסמר I 'כגסייזכ Cכמפ I~סיפיריס 1מ
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וכקייסחגיוכסחגמונו'זנמעגיבוימיוכוחיזוסיריגיחספוגחוכו :tגעוס"נבמיסססחווכוו rחגעוניוע"דנייוכןכזומיחגיבוחוןמסבחפיגסבעמי
ךססומו Z!חנזסוסגסונו'געוויוזוסרגוrרכומיסגחוכווהי::ר iגחסיוע"סנק'סיוזוגן ~'חיננtר"ומוכוניוחrווגיגסנעמיונו'בחםיגםכעמיחםר

וכרנגיסוכנכםסעריסס tiמעגגסכמונםםחנגזוסירוחיסי"ערםנקיסוי"כדעחנר iוכוכמיגווחחויגסגסfווכריטהיס tiנווכויוחגןגו'וכםגטייעח
ךעמעככעוכויוח"מחחהםנ::וח"כבהווסגוכיוםכח rח Jונרעחעגעוכיוגחסבכרייןגעויסוגיוכורוכנכססיקםחינןויס Sוכיחמ Sג'::וסגימנסג::ושסיס
י::וגגי::וררבפ'כרחמריגןיסס tiוכעעכגירכריכםחיגככרםיוכויסכחוגסיס'יסייוגימנסוכי,וכחן rחיסס tiנוכנכדןוכונג"חוכוס rוגםנסוכ'עררנן

בי'עוכיווגחכםמטחוחcוי::וס ;eוכעם;גגוכעגספגי::רסםסיואפרקירז::ונכגומוכויק r ו::חסופטורנוכעםיוחוכסםר::ומכים!דנניחנכרכרןוג'גפעור
חכותב

ברביהרזקיפאמיברסת'ענין :שב'נהפניוסקבלוזבהאורחות'והשםבימשלבוישואעפיבהואטבעירברארעארסירחיט\\עאעוכיא

 ~~~ ~י~
חחיו ~,פגיע~נוגחמרחחופעסנ'סמעfו~טמכירכ 'פ~'טמעח~סוחו(גמורטג' ("פוז .נפז C 'מגנ" .וגיזנכ'כסמיגמחוודמויח'נסו rוזואזלינו

'י'כו:ווח:ו~טוסוח l 'גמו .גפכ,~חחיופג'ע~גחמוחחוופעס .'טרגןונ(מכטתט(ס'ס C 'נמ;מגיוסונחיגונממר Cגנז hזווכמגנכטגי hנמכ S'(1ךמקו::ס
 · ס'~רחים :קווןסוחויממרטמעפיחוסכןו:ויירכ .עפוחטקי~רחיח :וכפכ:ווחחוחומגכח:וחוסו~פעמיססחיסחחוככחסוחחחיפעססוע

סיכ-סונחסח'~סfווסטfו~ו .חכוח~ניחטסמיט~ססו'קחופסוקע~סח~ט'ןטגחכ .וגיפ~ן~רוגתחחוומחסחיארמ :כקגקגיסכ,סטחס'וי~מ::וטכעו
::וחסfומרסו II .::ו'כריסטגיססס~ככוחכס:' 'ו::fוזו~עכךן~ערזרמעיו~ו ו::יו::'ומורנ::וחמח'ו::ויס~עו~ס'ו~ורכחו::ויס~מךן~געג'~פתמו~::וטגיס
מסיסומרחיזו..סומרזוסמוחוfוכוססממוחרי~ .ממיfומרזוקיכוגמס ו::י~ארמינו : ס(ו::'ב~פ~ו~רוגחfוfוורממוסמ .~גיעפ~ו~וכוחfומווזוfו
 •עפרח~יחכי~סס'כ :t:ו I'P .עי::וחביוכגחברססכריקיסס~ט'סבו'סי::וט~מרוו~ןמ,ן ~' Iסחזומפגיז::ווטמ~ו .קינוףו'רמפרט::וכרזסיק"מ,תfו
מכיח::ווי"ח frוומויfו'ו iכריפrויכ-.סוט::ומסגחסוףנמחג'חיןמ:ווח'חחעכסרגכוס .פרסיתמג'ח~ןוארמ : ו::י~י::וב'גו .קגקככסעכוכחסיכ::וו'ח

 ·מטחיוחחכייימנ'ח::וועוגס .עוגסכ'ךימניחסוקיוס::ו .קייססכייימכיח::וופויסותפויסוחכ'יימכ'ח::ווטסוס .טסוסכייימכיחסכוקיוחגקיוחכיוי
וחמו .מעכו!,:סמכו::ופי' .פוסיחמג'חממ'חומוחקינחמוונוויוכזקו Iסען'::ומעסקיפויו:::וחסחחכחט:וי::ווכסיוח .ח 17חס'כיוימניחסחטחויוחח

::וייוססגסיג.'עמענוחסנט::ופ'רוס .פרסיחנתח jרמרמק'גנוארזכ :ממיfומוותקיסגמ::ונןנמווזו .כי::וויסב'גותנינן :רכ::וכקרוט::וכסזוג::ובט::וחחכוכ
 · ו::י~'ג~יחילא :סזוסירותנזרג'מ~פרסעכמוכמחמעטגסספככו . ו::'~אפכית :ככי~זוסירוח~מוחמע~וחס~ססרזווקסוfועזייוות I:iספר'~מות

רזסויסמסגסע~::וfונס'ןסימייו Pו Jמותיוסעומן Sנעתממ'ומ~ינ Iסfוזוכומו .ע~'רכrורו t~סמוכומזור'rוו~ס'וrו~רכסגספיככגוו~עמיי'וכ~וכו~fו
'תג::וו Iוזואזל, :וגניח'סכויק'סרג~סטס'ו .מונותמימע~ת .~ןוחזוויתא :ח~י::וו .ט"עfו::ו::וומ ,~ארמ :נחו'וכתןעיטככ'מן)(כוכ~חרג'גכני
~עו::ויככססמתוקןכויקיסט~טגוןמחןג~חחוון~'וסוחrוסק~בוססוסוועrוגח'כ ו::ו:::וח"פרט::ונביווחיחחמחיעיפויוכחו .ומינסמ' J,מחוימו

 tגפנכחתגיק :tס iח'::וגסגי ~'וrסחכטיןכרחנ .רג'יטגיסוסססכע::וס tכופכעו::ויככססכיחןעזוייטסוח iטגימחן r 'כעוס סו::::ונכוסקכי::וכ:וסומוחס
ענ'ונסווכוס .ך' '~בעו ,כ!:tגוכסו~:וחע'גט'ומעמכוחמ~סנ~חפסיוגיכ,חויבחמווחחכ~ע~יוכופטונככמ::ומכוכגפטמבס'כיבכו וf~כ::וו'ק
סענוח~מעו jגענ .ו~גנס hורמסעפר~מקוסמוכ~~קנרותומ:,מפר"~מרכ~תענססגפטועח:וס'מז:וגננייביסוריסמfווע:ית' ,:מ~יגיfוויבממןוחחב~
ממוחסספגנקובססנוףבסfוז jער"כומ!:רסכפ!:עוז: Sנfכמ I:iנמופומ:.וכוףסגפ!:fוז Sטרססגרומחו~ססמרfוס .עו!:סיחכרן~סוfומס .סכיססמרכוח
·ובסוח Sמעווחסכנמ:וסנfוע~יוס Sמונ~חינע tחסנפ!:סרמ,ס 't::ועי'נוסנמןחונמופו .סתנכןכ('סמורבעיינותסכעסגי .סגימחוסנסמרס

גיסגיסכ::וכר'סופגי::וסטגרב'ססס Jכווחקייססוחוסני~::וומי::ועריוכחמזומתפ'וטומכוכס'גממןיימו Jגחrו'ס .עיגג'סןיסמווקבקברייקבכמ::וזווכוי
פגיוממרככי Iחמו:::נחרנוטפוחטכטטמfווחן::ומוחכו~חריךיע~טמח'סחוחס::ווחכוספן .תוו:וינו'מחוןטמחוחור::וס~ייג::ו::ווקמ:וייןמו:::חייח
מיחחסוק .מ:וימנסט~טס~חבייכ::ווחי::וסו r •וחוננכ::וומס Jנססנטוכחקיימחוסכיןימנסמי Jגמחכ:ווניספגיסס::ויווסככו .מסויחוממוגמוויי,ח

מענ::וגנפ'פ:י::וס .חפיק'ויננו :בעכףוע"וככ'כוו)(נרכנח::וכחננכו~סמנקנ::וסו'סכרחס :tחסגתקנכ::ונחוסוחססוי .ממטגו:::יק:ומיחחגע'ן::ו'זכ:ו
::ווןרכזקתכמ::ורמט~ומירכס .כו'ג"::וווזורבירג'סזקיפיסחוח :ס' '(פ~מסקנ~וסתויסכזוגכוח ו::'סעגיכסגנרקכוככגכ~כוטיסכוכסוססוימכנ,
 ·כיוגיסתותיחפגחס:ט::ווממכי::וןכיר .ט"עfוועייל :ןכ:כ~!רייגסנפ'גרירגס~ופ!:ט'י'יימבסועסוממיןעיךנכוו!וטחטחריכירןקף rטסיסמזוו



מהרש"אעררףבתראבנאחמישיפרקהספינהאתחמוכרדשנ"ם
סקי II ~ז)מוזוכמרפןג~~ומנמבכנ~ ~י~פגי~סמכגגפיי~ס ::tסיסנמ"י A!ינפגיגסיוגו!רנ~כימר~טני!רגגף •קיגמחדמ:שקלינכימובכיינfו"גגוןכייגיסהרהי

 b ~~~~דנ~ס ~;:~~וגנפיגוןמבכג~גנפימסתגניןימג tiימסוחיהוומוימtוכוודרמוtורקמסוסולא :גרנקמןגכ"tומי ;! l/גנמיגיגיחריןמוכגוכנמודנחגנכיס
זימיfוןמיכ~'סכסו~מרזבכגיססוחגטגממי tiגבכנוחבכחיריסמיגסקיחבכר!רס ::tבכורמנכוו ::t •חמוממכמכל :נ~נויגונין~יונמרוגכין~ייגר ::tנ~מוח •נןננכזנגי
זכימיוומריכקמקיגוןמומובכניi:יסמומוו"מר"בכרנרינבכוtו"כtוק~ננכחוךוימכרונעוi:י"ז·חמרממכיגמוגגמווניגמגןכרמוחגtונרכימכמוןi:יייגריכנ"ח
סכ!:רמכי :Iוסזע!וגמרמ IIגררi:ינגtויכרי/ Iרפטקכמרכזi:יוטtו ::t •סיכסא :גחמוירטס ::tגנרמו

עזגוכוזו(גסיס

 ' rכעסיזיסס!:רפו~כגi:יוממסממi:ימרניכרריפטק ::tנגעולארומחיהוזקיפאגמלארכיבכיבירכיהבכנרקן )/ק(רףכסגtורריןגרממויגן
 ?רוfו~ ר::ז ~:~רנקרחכבכוi:י"כחנקנi:יסרמיןגי/נכ'ולאמינייחודחדדתכלתאiלרנאחראפפiליביחוס ::tמני~פכקtו .i:יכג;רמלמאיסגכן:
גירמס·ננוזממונסמןנמרקרחס ::tגןנס ylרממי'בופי~ l' I 'ננככןרפ,יגי ::tגנ"tו,גtומינמחזירכבכי

ונוכסכידסכמנ~מרtוומ ::tגוןi:יי'יס Iמויס-רופונמסכגובכיסמידישקלתדילמאליאמרלומפחגיהוהסומס Iחוטגמס/י Iרת )מ/ Iנכ(רףמגחוח
מ 5כמןt:ויוכסג ::fIוככנבכו~"כקנחנ~סו Iמהורבכ ::tמף tiסונרמירירשקילרמאןדגמיריאחרריהמינייחוג'ס Iמונכרtו/רנ'רןס Iמונכי ::tנ"גוrכן

סככמ Jזרמססללל 1 ~ סח!ומ,סמוירו::סככtו Iס~מךכררוומגנננופיi:יקוחגי"בכוחדראחדרתיחויאזיחמפתגיאמינייחונךאיכעי :רגו/]rכ ::tו; ::tמ;רסמוגנכi:י
הוחכ :tסי!וסוכזסמוהרסטבכi:ימכנכ/ Iנבכו~חנקנו ::tריכלליאמרודרבנזלממיחאתאיכי rלמפתגיtו Iר;ר~ךומקמי •רחונירחחרטיןנכינכגי
 bגכז~ ~~~כ סן;~~~טמוחניוחסיןטנטכחכרטיחi:יi:יגכומi:ילמאיסיכפאחנח~רברוכלחמראאבאנ Iנרחוטיןגןוח Iחוכ :כןנכמ Iוהרחי;רי
 .נ:גמכעוכסס'ח'/ג ::tמכווi:י"קנכrכגכמ,סמרוח ::tמכר"רלללל
:<ריסמססוסחמדנו ::tוחtוקגמסנכגךרקו ::tבכנמ ::tבכרהוכביתאיחוטיןמימניואיבעישמאיכביתאימידע]חכי[ענדיתכתאח

fויי~ו..רוחסגכ>ןס Iג Iסנכגרבכ!רמרסג ::tר ::tנמוסבכו~ר :חוליותלמימנילךאיבעיחלל
ככיממטנ~מונו ~

ננקרכס Cסמגכובו'כמסיןכנכחכtוס ::tנמויקגמררגנכ"!;
כסנ!ו!ווכמ"ככ'ובכ;כ~ןטרמררנכנכוןי ::tבכוכטכינוכגיןבככיtוןכנכגוחס Iוומ ::tנבכרi:י"יסזססרויגנכרוi:יומנכ~סייחיכנכבככסרומייר ::tנבכוכררנירחרקרה ::tכר ::tסה

 ;~כ; ;~ t ~וו~~' t ~~~ך 5נכi:ימבכ;~ ::tככקסכfורגבכר;ררכמנסi:יייrריסר 5נככרבכבככ~ככקטסכמגקוחיi:ייi:יסכמרנו'רגבכרחיגקוחיi:ייi:ירכfוi:יגrכוכמנכווסבכרחמכררעהס
וככמד!ומתיוסיורז;רווtונכטtוכגיוi:יבכוטו::רייחוטר 5נכסi:יירמףנכטtוrכחהומטיסנi:יבכגוחנכט::רככגי י:i 5יסכמגןגמנכו ר:: Iנופננכטtור"ככרמסi:יר Iכ 'י:iרכיו ::tגמסבכוטו
כיזומר ::Iנכמגיךסייוג •וכ'רמכוtוגיבכמכיוגמךזiכ,יפמכמבכגהורחזמנעוi:י"כחגקגו tiיtו Iנופרiכוjחממי r /'יבכבכ ::tכיסו ~'גיה'סומחפךמכגמחרכנכקוסוברוגtו

עמכומגכ~:נס'נמ 1 ) 1 1 1
עזיסססורסי;רמע(נכ,ר;סבכס;כרונכועונכריס tiגופיסנכנכמiניסכנכניגtו ;!"כרנכומרונהןגנכבכגהןזקופיןרסיורו",ימכוסוגרבכמירו::וזרבכרנוקויקרח ; tiזרבכו
י!ו ::1כ IIכממניסככגייוחכיןגח ::tג ::t!;נכגיוגכ;רורסגמנכרו ::tסייחוטיסגגוננר rובכךיגחנכננגחהחהיסייוגכרגיסהו;ריסנכבכיי,הכסi:יוסר'י'-ומ ::tג ::tנככררןומנכיגסן ::tיחט

ר :1מסמסרוכו!ו~נו ::tגi:יננכגיסבכככגיויעiכ,כtל tiויס ::tכרהיכנ~ן tiפסונך 5~ומ tiככומנכןנכמכימן 5בכספרן:;ונכמזוכו'י tiבכטגיס,הכיבככגיויi:ייוסג:רוכגנכויבכקכ
וכמכממר ס<:'עכfו

ר tוגחסריסממזכרףכר'וiוממי~רונכחזקיפחמעטi:יע"ימ~יןבכרסיחטוכפיגחטיוחסיןסכטכחיגר 5נככוןריטכחכפיסחכנכקומס ::tניחטסרכמוככןממןנכמכיכיפיר
מיזותזגרייזנסכח :tכן:;כיניערכfוערייןfונכןממכיגסגפורריבכקכככגיכ:רייחססנגוכנכi:ירi:ייי"i:ינמכעכרחסימ::ררכזקיפi:י::רוומחכמענחפיגחסכ ::tיחוסטהעכi:י
כ"מבכזרכמ 'רכי oכוזi:יוטחi:ייטכסכהנכi:יןגפטiכ,נמi:ירוורחגנבכרמנרמכנגר'נפיטסממרחכיפיכחטרגןנגןממןנfכיפטוכנסו י:iיי:iיבכקככגיטמ,טקרחרכגיירחטין

כחווכחר C 'יזיו :Iע 1מ
 •מ!וסזיוססיעכrכ I ;כJנכ~סרחכמ 5וככ/ח Iיככימ~ tiגועכHה Iג I5נכפוJכרווסיסתגגחוכגtוrכ JIכגגרנםס I ~קרח t:: Iכפוכ"קרגחחרפסקי :קרהג tiטננימוס Iס
ti ~חטכחגגתוככti יוקרח~ומrכוכJ'סיI ~ יסוסככףחריסייגוקרגמחרגופוטק' I ככפג'כחכגר'יI כ 15 ' 5נכופטויסiוכגfומסfככףגויפסוקג~I טג~עור :עקידס)(ענכיר

רמ:ימ"רככ ::Iכפר!:קיחזi:ין Iחרנממי~חגסבכמ IIט'י'יומג//רמחכנחסגזררטכנכיכי'ירכבכיס/נכיננ'גרע:רi:יחמח Iנפגi:ינגiרtוח 5ריי 5נכחיכi:י Iר~יככפיסר'סנח Iכטנך Iנבכח
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קסכס' m'fגנככעכד;בוח ס'י::ני:iכt: fיfוז'ק Sס(ויזחדכקכעגסגג"כמIכt:ןכחר'ק Sכנכ'ר::יקכיס'ורפכןרמרסכורתגןכ'סוכ'כגגוח)מןרסג'ס " 0 (גמע' C כ:!כזחו'וחמוח c pכ"שזבעתי
r:. רחסכגמכוJ ו(ככטרוח' C נ'רףI ( וןfכ ךי:!'ןכירגc מרסוןrנכמכמגחסנג'רז;"ןtככמכ;בץרררנ::י'וככ-;ככי::יןD כ"נזס.וגווןעג'רומרע:יחמc ר\נC וןרנכמכ,סס'ייחfוכסימג
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:י cןמ,'ק'מכו:י :Iמ'םכנכfנרמק"סכק'וספנק!:ומסמרפו i1cמוזר'כ::בפרמנקםמס cמ'מ:י;במכ:י'סזונובכ::ב tכ~'ררנ::ב'כו~ י:'ב::כמ'ן Dוכ .ו:נס(ייגסt:כמוכוו pמ:ינכ'רמככ':י(מ:י:יכודרכמ' C,'רו
כ':יכמדז;בגחג::רנכ)ו(נרכת 'נוכ .כ'בכ"כנו:י C 'י:קומ::יכקסכ":ימומרס cמנג'סככו'ם'רכו <\וfנונכ:י C:ינ:רח'ררנ:י (ו,' י:'ר:רח'וז!:וכגכו:ונם"ו,כ Jכמ:י Cקמובכוז .נזרכטגע י:'י: Cמס('
מfכגכזו'סנכ' כ:!כי'סנכ :tי::\ם cמ"(כחכקכופ"ז •ס":!כמזנר'גןמבכ cמוכח י:::!מ <Pמ'יקודסרק •מוחרומ,ווככוסו(מt:עסכמנד'בכנךמףפרעכחרמכרסמ!:וכ'סכ'מו Pו:יאוךרכפרעו'ן· 5דק'יכ

כמס'ר'וככיססכfו ,,,כ~וו'-:די~:\ י::'סנרני:וגע י:: "I:Iכזיוכו!:ספרמכמזס cמו'מכגכ'דממיו ' Pנמ"ם DPמכי(י:קו!:'ומכג'כככס'זור.כוומס'ס CDמרכזכ:י Cjרסדג'ע'ור" Dנכמכחכקרגן ' Pדכ
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קר)ויגרכחיגסנכוחמן •שנשנעתי :וכגוכוחגמסגחוכונ\'י )ס\ג(קריכנרג :tי'כjגמוכרכסר")ו iוfו'חגגחוכגס~גיחריtי~וס :tוכפוןכיויסס

(יטנכיןרגמין •רוכונגגונכממ tiוכרכוכמסנירגכrכ"וחיא'מיס:כגגיןכוגfככגןג t:iב'חסi:יחוןכ\ןכוכוכג'כ,ס י:.וי:J iכנכו י:iיי:t: iרנכiכוכפיקרחג tiתככח
חiכוירזכ\נגi:יפרס Sרו י:i\סטגונכi:יחומi:יגחמימנכנורגבכמי tiגחרi ( itג"חי rחרס\גיעורחגוחחויתא :ס iti:ימוסןגפ'ן ;tגנ*כנןדןחו 'י:i/נג
 jI;'מממריסיגסחגיסרקרו •ורבנןגסרפ:ס Sרגחוכפיגוכוכנוגוגס ooגנרונכ !,מס'גיכר.:וגגוסגמגi:יסמורס t:i rסרמ'סוחוגןבכקרכיגיסרסךרן

רכגנוס tiוככהמגישימוכרסוסכמניססרר!נכfורונכ"'בכגיסגסוסיףוfוין
רגחיגגקבכיס •כיזעי :י 5וכרמס 5(חחואליאמרחנח)כרכררכח(ואמרשםבזיס tiבכו :tוכגוכיסרגריסס :tבכקרכי
 :ונון~רוכ~וחנקגכז) Ifןכ(נוכרכררסיניטוואלךאחויאתאטייעא)גכקרגח 5גכקי jח Sגכitק'גחורססבכמrה
 •יבכמרמבכנמשקל :ן tiבכ •,קוטראיייילייליגמוח\ורמחחמריגימירחן tiנוקיימי
איחרוך :נוכ\סרמi:י tiומר Sזג rניכקחחמרכ iמוקעקרכהרהררןוחואאוחורוiכ Sממווגתרגוכיכבכ'רוכ\ןסממרו

רויין :tסוחעפ"ננכיסגסו •fויחרוגיליאוישאוזברתקולבתשמעתיחיורתייס :tוגכונעירוכעירססוגגיסמ"חfוגו
שסעיתו:;מגכ:ססכח •:אציתכוכיסכילימרפמישנשנעתיועכשיושנשנעתיfווחסוכגכוכיריס :tרסייןכסריס 5ג fmוו
כל :מוג, tiחייסירדוסרי :t •רקמוכייחרמאאבאכלליאזברוררננולממייחואתאי:ונכfוררiג.ורi:יוכירIכ tiוסוfוכוריסגכג

 •כקנוכחכנשר : tfרגכ •יווכינןזבופרלזבימרלךחוהסיכסאחנה~רברוכלנבכחי :tגיגגימויוfווכרת :tק l/כשסעתי
ללללרקיימ\גןמס Sכגכiit:ינועססיח •גוון ורבנוקאמררזבבוזבשבועתאזבארסבר[והוא](ורבב"ח)ך)(מופררחגקגססi:ימרכרסגחיס\ןנרורסגחכi:י

למהליאויכואםר::יייגוכחפ\כגכתי tiגםbרסחמרגעוi:י"כ
רקרחבלועילךארחיבתאטייעא)(החואליחנה)אמרכרבררבח(ואמרשםנחוכפיווכיוכרןכסרסייוגכירג\ rוrכוככעס

[שקלי](שקל)וקטראמינייחונפיקרחוחביועיתריוחזאי(אזלי)גמן Jומירrכ.רסריו 5::יוכתרrכןכךמףגי
ררוזבחאברישא(ואנחיח)[ורעציתה]במיא(וזבשייה)[ואמשינח]רעזבראכבבאמrכויתא : "rגפסחוס'יית tiגקווכקוס

ללמייהיחגקכפרק •גו'רקרrכנגובכיגו שמעתזבאיאציתאמריאיחרוכיאיחרךהוהאפיקוכיהתםיהועייר Sגתכרככקוסככחוגחקרחחנג\גi:י
המרראיוזבי Iלכלליאמרבראיווה!אתמותורתומשהאזברי!רחווושמעיתסירסומככרוססבו tiו'בנ\::יגסג::יס
 :בראי!וחואמתוותרותזבשחחכיואזבריבקלחתכבשרלחכאכיחנםלהווסרמi:יוגו Sגרגככסחוחסכוחrוויוfוייג

 ,עגגמוכרכקובכ •וכ'כיזעיתרי :גו
כfורסןכוכוכגסגוכס\רויי'!וfכ tiגמ":גןכוניס סי:ti \iכוכעוגמ iומסרס :tמנגנורגחקגומ :tרסייןכבככירוחחי :tרסייוגוכ'ונדרמ Sככנקבכסגוכוענ\רסרנר
וביןגרבכסו tiמ,ניןגוס :tורדףסככוכגסנמוורר י::\י::ומסרןחוכ\ר::ייסס tiוח tiמגימ tiברפגוכפורטגוכוכגסככזגוזחורסג tiמסגוס'סס tiמ tiגפ\ 1 י:ti iו iק
גמכמי"'ןוכi:ייפוגס Iככגוב rtiכi:ייס tiגככrכגi:יבמ tiגגנוךוכככבכגמקגמו"ומבגכככrכגi:יככrכוז tiגורהו iכגוכו י:t:i iגוכקגחוגfוקרrכעךחעגוחככרחו tiגח tiמ,

חגקוע"ג ti 1 י:iבכנורחגבככוךכ'גi:י tiבככחכi:י 1 י:t iקרו י:i\י:iסרמכ t:i 'גככזכגסככחוז I:iגנורעכקגfכו'יומכככוס tiומ tערמג t:i 'כככחגס י:I:i iסבכסוכוגעכקגfכוסו
ססר:ררו Iכמ'סגi:י tiס'מi:יrכורס '''כב ti rי"'מi:יומ •וכ'יי::י tוככבננfכ \כtiק'יסמנכנ'יס'יןמףחרוןעגi:י I:iקווכרח'מפ\ק Pק י:r ,I1 iגכ I:iככר pו •i:יכ'יוג'יבככ
ס ti:רסרו PI:iגגןכרוככחגככבככ'ימרועכמ\סרו'ס ttiרנ(ננמ t:iP י:iכע I:i חג;:::גמוב\'יכססגרitוכ::רסגע I:iכfוובוןגככ'סגנןספ;יסכfכככרכגנסוכ'י rl:iכ

הכותב

'מ'סשלש'סכלבתשיבח:לחחז'רנושבועתךשתוכר'חרימ-ק,'בלומרמווכרלישביעתבתשיבחח'תח'שראלחזרישא'לו.Iכ'רישל,מ'פרומ'שנשבעת'ל,אוי
 :בג'הנסבריכ'סהס'מ'סשלש'סIכו~בבלכ\ " 11 •יני'ג'חכסלחומחרראלוומלךהיהח"ב'ס:'שראל'ח'יאסלאאכשבעשלאמותרתחגלותזמ!



איתואהבת
{::ימיייגו~fוינו
מג~מגסגגידוימז
נוגעמפרודמ,כע~

ר Dמ::יוחס::ירי
~גינ::י.סגינודגריס

דרג::י::יח C 'חוגו
גודסוומעמיו Cג
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נונבכ ו::י::י::מףס::ימירחנכעע::ויינו י:::!מ,'גגיזילז,גגר"מ~ויגימןגס' •ח"מסיקר~יירסי'גין"ר ן":!י::כומ"!:פליע::וכ~חמרפגבכ~מג~חגס::ימלמנגיפריט::יגטינודגי Iכפ" :!"מכנדליפרןעלי, Sר

• 

עחמשרד/איעררףבתראכנאמישי.חפרקחספינחאתחמוכרם rרשב
סגסמיירורמגירסימןמגממitע tiרממי •ניר~ג~ןיק Sי~רנןכי~וסעגמ"סמrכרוגיס~יררקני~גססג tiמכ~ססגןכרגמנכו~כמקוסכוגסגמררן

ti סחייססP ממרןCi ~ ti כקכמרiמרי~רממממבגכרירברגitר •גר'מממ~רמכוגמקגמרסגמרכהורומ ~ו~גגכוירoo רכגג~רמסגןרII כחfפti ס~סגפיר
נימייניס S~גגעיןכrכדסימחרגגקיכריכ ~'~יסמrכר tiכווריבייגג~וג~יימrכfכרמגגסנוכיסכ l/י"גגירמייר~גסיס t:iקריגוגס~עי~גגגיממרו

ti ~ג'כגשכ~ורנכ!רסכככI כ/t:i כמרג~ןגוכחי ~/כםס'/ימכ~נכוגומ ג"'גכנרכוכיסrכגיfכו~גרוגס •ט'מרעמיגסקי~יגיגואוחי :מממיחחר~י
גרס tiוכדקגפנסוימממחסר~iכוכ ד//<ג

כוסףסוכfכררכרי l/רכוסיןכמ ~j!רג(ההואליאמרחנה)ברבררבה(ואטרשםגט:היניג tiממכ tiגיייbמ~סוכ~פגין
רג!רגיכיסרמגכווגרמין ]מ[סנממסכמדנשמילךהינאואחויtפייעא)אתא ~י~נכר~'מקרסררקיע)ו)ורפכ)ורגטקי

כגי ]כ[ק l/נמרבמרמוכררfוcי tiס~מרס' Iי-לוסף~יירג וf\,רגו~ו~יrכרקין Ciרג Ciסס
מומוכנ;רמהגימכוטiכמנמררמוגריחיינוידענידוחזאיי(אזאהדדיורקיעאארעאממומ rt:iכמ(ינג,וכס)וכ~גוד~מ~עוכס

ti ~עיהי 5מוכומ",~יכCi נכנרר~ורכמע"ימ/)וככמוגמבכוותאג)ואנחתהלםלתאישקליתאכוימ)~ימערגסגCi ~ט'מג
נכי ]כ[יו t:i כt:i ~rמיפ'כורמוכריגו Ciע"אשכחיתהולאנעיתהארמצלינאררקיעוככירעגכי t:iיוג"מ)(יrכוקמ~רגמיכ
נמערכרק sיקמירעחוממימנר~סליאמרהנאבנניאינאליה[אמינא](אמרי) :ח l/רככסגוכקרוכרו~יוג~רfוז

יגכ.,ירכוירג!ריככמזרחגי~מרקמי~יללי] [חןזר •רהרר :כי tiכחססכ •סילתאי
יריעגמזכר ~"כק~ססיג~רק 5ממורחעדנטרדהדרהואעאדרקיאגגהאrכוזרגגגכ )ר" 5 'ר(כפזכסיסגרממריגן

ועייוססי/גפרס/סכרנכרניסמעסיס :להומשכחת[הנא]השתאנלמחר : ) jפ tiר • !((ונפו :קנועיסרמז,ומ
הסרקרמממירע"ז ,//פמ"רכעיקריסנווראההואוחזינאנפסינתא Iקאזלינהוהחראכזימנאמשתעי Iיוחנרכישםם

ס iמס t:iעו t:iומוכמוכוi:tסככיסגמרססכממיאונפוץםיתרינ)כרתיעיניתורמיאנמימא](ממיא)רישיהראפיק
וכיס t:iנרק Sמזגין..מ t:iרק Sור t:iגפבכמרז

~נכרכמזגר~יירגגנכרנגטקףוכסמיסרק Sרמח S!רממזרסממ!רע"ייגו'ממרומוכמ~רכרריפ'וכנכ//נכנכ/י'כורכקיגrכחנרו tiגסקונמרזמרסערס~ t:iיסגוס
ורקינכממרנכמרגסקי~יגיכומחויממר\נכ'/וכמזגס!רכריססמזוגוiכ~סינוכ~רמרו!ר!רןמס!רג~~מזכ~ורכ!רען/יגןמרר~מירגססמזגמף~נכ\נ~/י;רןנס
גנכרrכוקגיגךררגיטסי~מגינסרבכ'זiרמוכרגוכ//טררממיי;רפג~וכע/pוע/י'מג~ tiי tiסנוגמזגרי-קיעק tiיגטכמרזורכ!ריריעג t:iגוכ"טר~יירגרי iמ~
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ר t:iמ~זכגיןמזכנ ~~י t:iןוגכרקבכגrpרלקמיהאתאיכימלחשיג)] [(מחממי)קאנכבכרניrכקרןכ sמrרנכ~\יביבכ t:iכויוווfכ~ (~ג, ~~~~~
 •כף Dבחררי :יח tiנרמינכי!כה tiככניסהוהםמתריעישבאהרדואליאמרדאמימר~רקיענכו vכנכבככועוכ~כגפפח;פגויחכ"יותסנסנככ(סמוך
tכמרכסמווונעכיוכf1 . 1 1מ , 

(rכסףנכור rננכiו~;יסנפסרו~פסוקויבראא)(כראשית tהוודריחמאנומריהנהוס~י~נכי;נפיקיטרחגנכיגדע!יי~כנדיוג'ר t:ו~גוובנכ
מכףנסררינ~ככוחיבכרrכיחוגגגיגידתנימוהנאחנדוליםהתניניםאתאלחיםג"מ ~ rוג~רקיע Iנכגנכעג~עוג\ידנגיכ~ג Cיומפי'ירככ :!",מ

י ,.י'יעיגיומנגניס~חככ~כרמו!יסמ"מ'מ Iר I1כ cגג;מכ l/מרנעכ
דכתיבעקלתו!נחשולוית!בריחנחשלוית!זהאמריוחנ!רבידימאארזיליובכיגיוך"'זכינניסרמיrכ~ויזכו ~ ..ס ::Iחע ר~~ידיו
 :וגו)וית!עוגוהקשהבחרבוהיפקדההואביוםכז)(ישעיחס Sגבכגרימורוגיוכך rובכ"ססחרגעפעפינסfכמיו"נרכ::וחת Iלל (' f"" .. Iכמך '"יכו ::1 ",,"
ףואבראםונקבהזכרבעולמוהקכ'יהשבראמהכלרבאמריהודהריאשםסגומעוגב ~; Dנכי~י~~ומכי ..i'~סככיס;טוי;}יוכח( cמכככ 2 " t: לללללגווכ 1כ 1רגכננרתמנכס"ר ואמאבראםונקבהזכרתוו]עקנחשויתווכריח[נחשויתו :וק Iקנכגר ~נ"~וע((ריקיסגפטיי :מפריס)

אתסירסהקב/העשהמה[כולו]העולםכל(את)מחריביולזהזהנזקקיור) ~~; ;:~ • :~~ר:כ~ו'כסס~~ ~~~~ ~;;~~~;~;:~:נלנ
כז)(ישזגיהשנאמרלבאלעתידלצדיקיםומלחההנקבה(את)והרנהזכרוכ'~זכגיגיסאת : ~"וקrכרוחו t:iכבכ(ומו!זכרומףנרחס
ואלמלאבראםונקבהזכראלףבהרריבהמותואף tביםאשרהתניואתוהרגנכ~ג~ t:iכפיירמ~ .וכ'רינכמיכי r~ורז::ו .נרמסונקנ"
דנרוכנרסמחמר

נזקקיזנrכוכיו Iגרמנכריגניסיס\י t:iנינסיסגוכוניס cי"חנו
ונכ~רמסנכיו j"ג'~ומ~נרוגיסהגיגיסר~ייוגברוג~יותרככנכיוננרימ~ניסטרג-יגרכוגגונכריסגרגעיכ~רמס~ומנינט~סrגכרגדו,יוהר v,~נכיווכנרמ::נערכ;טו!
גנבככףמ vנינסככמוזכויותרנ~פגנ~ברוגיסיוחרננכיססמנוי"כרמסנ~ופרטכמ t:iמרנכ~ v tiרנכככנרימחטפי~נכיס tiרנכננרימח~וrכר~מוהוספרט ~~ נ~,ך;",),:;~~~
פרט Dכ :cונכ~כעiכירככריקיסגitפייוככמ;יכהעוכבס~וכפיננרימ~יוחינ~ופיטוכ'גםחגויזכןס~סגככיוגנכ"דננדוכה!כעיכ~רנ~נ~ס j" 'בסיפ-כינוזק 5רחמתרנריו

נרמס vכוקככזרוכ'נריrכגrכסכויהואף :יק"כעוכס vגכנכקיף t:i~כויתוגככונ~פכנ\י j"ג'נרוכיסיfכגן t:iכפי ג"~מגףררי vננ~נכוrכ\ימרככ~נרנכסג"ג:ו.רנגכרת<:נסתררמ
ר'י'-וכר\יגrכנכחrרג\יס vכסגיrכוitפר Dו •וכ'נ~נכוrכף Dוכווגוקנ~כזרגנרמו ~'פ Dוכ'יס \i2ר rגמכנככמגרנככיקנכ\ייןכקיוסגנרמורכfוב"מננ ;"ו·'כונכו~~ ;~חוכ;{ירכג~

מיוגנכויחו •גר r ~מחוכירסכ"~בכככעור\יונכו rככ D~ו j"וע'כככמגכטוגר"ממrר'יי~ככסורסנכ Dנטכבכגrכrכס\יומנכוסרכ~וגכרגכגי~נרימ~טנעגפי::<סופרקסת"כעתי
רכוותב(,,יומכי rנמח:ר

נגררחאיםחיחשלאלגומ'לרחזחנזקקיםראלמלארחתאררתהחרמרוהנקכההקמהמלכרחכייאלאנופלחארמחאיו "!! •כראםונקכהזכרלויתוואףמ!;,,ניחו::ו 5מכי
אחרנגרראםש"וגהעולםחרביגמריהשכלאחרינגררהגיףכחאחרבישראלחמרש"םמ'כיות 'ריחייכוכנקניתכזכריתבהינב'עתעל,הוכ"וסיףעי"ריס

הנביאשאמרמהעלילאלכאגעני!איניאכ'הואיפהוהעניג •קיויוהגיףץחאלףנרר.רייבחמיתאדיםזה:לויתןבישרא'מלכיותב'ימשליש'אכז::וקסד!:נככמחוכ
שנבראיהגרי',םחתניניםע'ולאהשתאנחררא"רינובריחנחשלויתועלחגיריתשהיאלחכמהכינויזחיריתימפרשיםייש •ק'יריישמעאלמ'כיתfוכיfכףדעיחחוס

 Iנככיוסיףניכס

יעקבעייוועכס ,כר :!מ::ור
מפיכו .נס vוכזכרנעוכמוסיקסנטנרחמ"כל :"וח(ויח!כ ::Jעיניומח :tרי" ("טחררומרבנינו ::Iכחחחי •נעור'ייו~נכררניג f' Cוכיעזר 'רוהיה :חחרככנו!:כומררדרחקיוכוחסהחריגיס

ו"יfויכוקנחסיחגז"סימניסכםס C '~חכונזנריסמנקיחי!סמנכתירכ!ופירוחנחיכרכתחחירק::ניססיסרככחימיסיכסוככסכנ"\סרמנספינ""וככיס'!:רfוכיס!:ני!:חסחרוי'סרמעכ ר:!ענ::
ז:געסז"מ~יו cמטחיוכפיזסנכסז"נקערכמכמג~יכ" •כזסזסנזקקיו :דזגויfוגכחסיחרחרכיJכרעזעככן •ניסימרמיגדוכמאור :זסמתזסכ!:מורסיכרכככנכריזעתכנר •קסדפ

 :חייסננככימt:רגדרוע'רפרקיו cי'כעיכגדמ,תחחירורתירנורחיחח 5ר 5כי"תחזיחר ;tסנרfוכספינtירמענער cח סכ:!ו::טסרנר
ממעכמיס cמסוח

ףיוסעץיוסףענף כממיסנדנרייקרמ
גןכמ((ר tiפtוס tiמ,נ tiוספסוניססגטריסימרוככננו .ןכונסמנן::יומ tiיטרfונ ,,:!רפנם"רסיפ'מכפרגזס .כ"כעיסקזי 5כו!:מרס 'ר'כנחכנכתיזזיקיס 5כומלחהסננ~רזזלכרחרt:נםס

עיד .נסךיסנסוופרוורשקלוה :קירוטיןונמס'סוריוחנמס'"מי'גןכמ((ו"חחי"זכמג '"יעס" " ;tעכימע! cכמ"דנריסיחמי! "מי(:!חמרכ"גמחמיוככ " Hכ חו<::ר cממתחת
 :וכעס) ',רר(מרנוחיסס ~כfכויכויסחעופיגס,עגמ~סמימ Iספסו(,דחי'עדגגגופירותרכוימ!נ"מוחר ::Iמנגופכיחסעוד"ונפ!:נגרףעומדיסייקיס 5 <::סקרמ;ימות c <::מחרסר
כוחנ 'ספיוססחרtויוסחס)יג tiרדביסר ti ;יוקק ; tiסוגר·חסירס I.כיגרפניח cממסעורסfווח"ממיגסככרכ C 'קסמחכזנספררנחיירנירכוג cכ rוזמכיעזררנינפרקי (מ f1ו lמ "ס·זכ"!:סחריו ~ l/ערכ' ;'זח~יירסנרנריירfוס!:כוסרונעכויתענגוכ)'נ:<פ'רי:!נ ס::ז""כררנקנ"נסס

סוfוממוסער Sניס~י::יויר~מס'גרמחסירסגימסירIבג "IבIבגיIבפירוIבנרח"ערפוומגסזגיסמגו"סימ Cנרחימי=ת Cממרככיסזכיסככיסממ"ססמחככיסר fcו"מיסנגנני!
ג'ענמדנר"מגכנכניג:ועכיוג"חררממוכדרמ רי,,'וfווכי .חכףנסררי"נכרזגתרמגירככיררוחעכממב!:מיס

זוכ!!י"חכסיסרחח:וכחנכיוסנחמררמרכח~כר!וממוג"יחיסרחרגנדוגוםכססערד"סיחרנירממחיחמי"מפר\l!ג'ר Cרנ .נ!:כחרסדריח cנרחסדינחיינרנינו"וחוקמיסזכרוחנ!:ס
(ריחור"יינוג:מיחמכיכס;גסיממחרמקרסמככמכנפחענוג!:יייfומף cעיגtנכ"סנכור" ("וזח"סיפססרכמנ .כירמ,ךפנtר fSכםרערנורנמ"חונוררורוכג;רכמחכ"ינכ:,,מחפתנמרזוfי~ר
רfווכחתומ Cסננעוכסמו,,::כר! :tמח!fונכ • מו,,"סחע(וגמדרגת=ערו'tביסח;ננירכיכעג Cיוחיסמסנמחייח "וJ:;מנכגמכ!:,,דנריסנידירכרקנכסג"יפ' 'גספרמ!קכדכמרחגנו .מיסנקנוחיקרמ

 .כז:וזסנמ:כוסמפי' ,ציהעןנייגען,ז) .כקכרקרמי 5וו"נערוכי 'פי ,ןגליהעג) .ןקאהלענ) .פליישזייטאייןח) .ןIכגררתמהרנ~ממר fjכ\Iופונז"
ז ' ::Iכו "נטpסכ "זר,,'
ס fJ1כ\Iכסייסנמדנכייסכחדס"כיקיףמוכ 910רער tמיחfכ\Iככס' " Cמעחת"חדסידעמז;רככנכיככרמרנ"קייזגרנחופו"רמגמדססכככ"יוחמ" Sנבכססינסכזחמ(ס ISוחירכמחרסר"רfוטגחדס

• 



עזמהרש"אעדדףכתראככאחמישיפרקהפסינהאתהמוכררשב"ם

ומגיורטמיחגחיכוכוכרח~סכר rג~גוגךי'~גגיסכיגוכחגיוכחוגfוהנהופי' :~כ~וחוכןך~ייוג~וכפורטנגן-גגויחןז~ייוגסחוסיכנגוךמגגוכפויט
 :טסככייןוכ'וכסtרריסככוכסיסיו Sנינוכחגיוגחוגיי rומ"גככפי'נמיוגורט'/יגחוזמ Sיוגמנככחגיוגטמרוזכגוכמוכרג l/וככו I5זרגמי 5יוס Iנקרמבtכ

יוכמ Pזרפיךגר r "רס Iוס"כקנ"וי-ב t:iממר t:iי"וך~מררגfונגגר r "ו"רב"גקג"יגן 5ר"ומtוגיע)ו t:iרקורמימ)ופריךמקר)וגמוגו"פג)ו I)ולליעכר
פויןגמירמקו)וי"גועורמיפ;מ

ס Iוrיגגמ~rיגיסוגמנוג"ןרמרגר\'תג'ן
חגיסגמנכוןתגיסנ"tוכככובגtויגגי
~'קגtור~רנ ",גוכשוכככ ,,,נו,,וסרג"

גריס rג/ס',"רכוכר\סגגקוכtרטוג'ץחגמ

 :יוס:ככג~ריסמגףרוככס t:iססככג
 :וכינכיורע r~עיגגח t:iנמחגי,'כחו

(וכיוכיס)יגר::י ti ~ 6כטןג'רירי :tנואונו
ג~וכוחגמtוג::ינמ,ונכחיגוכיגיסוגככי,
גניגמי':חתםונו'עמויחי t:iעמפו
ומממיגקנ"תו I"ו:לויצננח',ויתו

 : 1 ,,' 5נו:ימסגיי'ו,מ 5ו!כידניםtורנ":

העולםכל(את)מרחיביוזהעםזהנזקקיו
וצינןהזכראתסירסה IIהקבעשהמה[כולו]
מ)שנא'כאיוכלע//ללצדיקי'ושמרההנקבה(את)
הנה •בטנובשריריואונובמתניוכוחנאהנה

לוכרליפרפיהנמיהתפ •נקנהוובנטובשריריואונו •וכרוהבמתניוכוחנא
עדיף)דנוקכתא(מלחהאבע"אאיפכאוליעביד •פריצידניםלנקבהוליצננה

הכותבאמר
הזוגו I'.ותהיהלצריקים Aרס.עותרהסעורהאותהולי t!ו ..הותהשניבחיהוגהגארהזאת ..כוכיווהאריךוכתוכם"זלrנו,\שכיאאגרותקצתוכיוושראיתי

נטעמרוכהםיתנםלואחריהוכמשתהכטאכלגו!כניתוכעולותעביוכושנוהגסעורהלעוה'כלצריקיסלהיותוהחיקאלוז"לככאןלהעתיקויאות
להםותהיהכינה Wהטויומתערניםבואשידס.ועטרותירס.יושביםויהיוההואס'איןובמדרשותכתלמודההגדותכובקצתז'ללדם.זעכאדד.כדיםכפשI!כי
עורהחולתזb'לוםוזההקודשוםלתטישזהאלאהעצרתכעניןההיאפעודההגרוןולהנאתהכרםמילוייצןסתאכלכוותנהסעורותןכאותז'ללדם.תכל,ת
ערןכגןרובתיותצורותלצורותשרס.גופנייםנסייענםיכתחתונגונאוכיתרעכחותיעוררווהמוaיתהלהטאכוrכקצתנודעשככראלאהעוהיכןינעזהשאיו
שדם.והראוצתונהוותיוומצוניוסימניוהש'יובהכתורתוהשייהודיענו Wעניןאיזהלדגןויכחותגיכויתחזקויתעוררוהגופניותכחותובהתעווורגוו:ן
כעניניוומתעדן,יוותיואוכלכתוכועומדהראשוןאדםלהיותאותוסובכיןסכותוהמשהתשדמ.אכל ' eלאליוירם IYהילויכם wהמלהאוכל,ו'א jשיכוו

שהםכמושכלותמהםלדת.כונןואילניוועניניוויונהרותכגןוהתכל,תהגו!ככיסהשמחהכרכותכיהירועומןוהיאגההעצכוןהוחיקלוהלבל",מתחגדולות
לתכניתתכניתותםילההגו.ניותכמלאכותבצטוינואכחנוגםלדס.צווותמהוכעכיןמושכלותלהשיגוכונןיודתויהיהכנוכזו"ישהשכליהכחיתחזק
כטשבןא!פודוהריכי,ווכלוהמשכןוכליוהםקדשכעביןהמושכלותולתכונותמתוךיאזעודהתכואהין IIל'זרכותיגוואמרומנגןל,קחוכאל,שעשאמור
אוךתטראהאכיאשרככלואמרוכדר.מדאהאהתאשרכתכביםתועשהוראהל"זשטכעובעצמההכוובהוהיאשוכתהמתוךאלאעצבותמתוךאלועצלות
ואמרתעשוכןאמראיו ]תעשווכן[,ולככיתבניתואתדמ.זעכןתבביתתאה/יאעיצתקיןכענהכוובההיתהגםילואווהיאגההעצבוןות jכ'~רהלהתפ

 jית Iויבהמותלגסשר tואתידת.כבלכייהשכ ,לעה'סירבכתבדגלבמקדןונפשיתברכךמרווכאדגוונהוביארכביואתונךלכשבאהiבטנג!ניסכבקשת
כאשררקיסעניביסל'זיבורמזובסיפורםגסבמושכלותתם I 'ורמכגוlןשהסהתווהבמצותדת.ורהשנתנהטהעור mלונצור:ןאבוכךר I ב:~'באסראלו

הארםכבביהגופבישהקיום!נ!כביכייערק.רםהךלםיואקדהאיבעורתאפרשהםגבוהחןלמשוכולןוהכהביםוהכעל,םהמזבתבאכילתבדם.וצותההקרבנות
גםחכטיםברכדיכיכוכהסהאיםבניתעכזגותעקריגםובטשהתכמאכיהאמיתיתהלבקבובאהנםבופראזוראותםויואכש/'מידעתוככדזוכים
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בציוןהנשארוהיהי)(ישעיהשנאמרהקב//הלפני

רבהואמר •לויארמקדושבירושליםוהנותר
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הואיותלחאפרסאיקמייתאירושליםלי]חזי[לדידיסבאההואליאמר[רבה]
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המלאך(אלואוסר )בחיכר(זשנאסרבסדהירושליםאתלתתה IIהקבבקשפפא

ארבהכמהלראותירושליםאתלמודאליויאמרדיילךאתהאנהבי)הדובר
כראתכרכיםדך,בהרבש"עה II:ljהרני·לפהשרתמלאכיאמרורחבהוכמה
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 :פיווממוכויוכיקוינמ(מחי)רנחךן:;ן:;נכייסוכפקינכיו\י\\וג\יגוו!ינכומממו tiחינסוףכיוקוגנכוכוגנומוסגו'גון:;כיו\יסחין:;ינכגוומתי

 ,ן:;קנ:להגדילמ,פ::ומקטיגיו::וייוג ,מ,פס:להקטיןפיווממוכויוסייוגנומוכוותכופתחסן:;נכיט::ון:;גמהנינכנכתיגכוככי •ניכופתח\יוהשנת
ככi:tנכמגנכימוככ\יכי Iוככככמני\ין:;מעממ,פ\ימככקןניגי tככככן:;קנכסנדיגנכן:;וסוחיונימ[סטחמ]ע/י'קנו tסנכנריכנוכיiכנככוירסייוגגירכח\י

הכותב .

בברייחאשכתובמהט'~ס ,וכו'אומראםל,אוי :המבסבו.לגנובוסרגל,תרמגוגוומתכתשלקטנותחתיבוחבו Iומשימ'חרולארתו Iעושי ,מאזניסקנה
ובפיררשז"לאשררביבוהרבפירש Iכוכו'הרמאים,למדוש'אלמזג'ההכחוכההספינהאחהמרכרבפ' Iאמר'והמחק' :הכףלהגר,עשירצהלמקוס

הרברכוויחלוהכחףע'יעשהעץאסלזהוהואשינויקצתישי'זס IIהרמבמחכתשלו'אימוכרורעפירוששמיקלמפנידלעחשלמחק Iערש'איו
מהשםשישיסעדמעותקבו'ניחבתוכושיעשההחניניויערוסימכוראשרמכניסמוכרובשר~אחלו'ארתועושההרמאייירקחורעמכבידשהואמפני

פי' .מיםקנולביחבושישענישלוקנה :יודעו'אהסחורהמכסףשיגנוכרבשישככחףבר Iשנרשא'מיט •אםל :מוציאוקובהוכשהואמחכחכו
יחבחזגנשהואיאנשיםויאמרממבולשר,ור,מיםבחוכוולהוישים'חארחהשיעשהקבו'בביחנוחנר'טכרושקב'אחרבפרע'יוטרודב"רבעה·מררביספרע',ם

יקבלולאאשרעץכל,פשוטישהםאע'פכו'סאלההנה •,ולעשיחמלרכדיעני'של:קנהבמוטלחפשלכנרחובעה"בואיגשניחשכרווחובעמרטשל
יוחנגוכו':ר"ואטמאיםהםהנהמ'מקבולכיתלהםשבעשהכיוגטומאהמדאןר"'מזרזהקברלבית :לחוכוונוחג 1שמגונבכעה"כאצלמלאכהכשעושה

יעקבעיוו
 :רכימ Pףמינחי'נכמנומר Jכו jגמ,<וכפוסקיסמ!:מעוממכגנימומוןכ!:וגממסורג"גדחמימינמרמממפי(ודכפ")מ!:נועקיכ' Cוומקריומ Cמ Cסניודממרמימומ Iסימולא

יוסףענף
ימומיענרימתי::מכפ~כיזס'ר:נ Cכפיר Cסחדיעוכרזממיקרfומע Cמדסגמכיוקרו cרמ'(יזרענ,ונזסעוקס :tמי cומג'כרוממוכיזע qחר'כככריןכמוימ ::1סריחוכווי(סיומ

ימעימ,ממי Cסזרדיענורנכמימרגס Iויכומ .:ויור"!ןיוממוימזריכוכזוכ!גסי:גגיוו Iסגוררניומגננfימו:ס 1ווכחמ Cוטדרגיומור c 'כממיתוזרגסרסח Cמיוממוס .זרגמתוגוכ
ממ~ייזריווכפיעסיכור' Cזררויכמ(ס Cסמתענרמתיס Cכיז '· Cופרע'כור):ירזרספקוככתיוכ'נפרקמטימעסקםנסמ'מ"מ)ד'סוסזריומ'כ 'דג:ר"(מכינו ,מ"נו 1יוחו
דר!רויכריכימומכויפירומזמוכריונרמסממייקר' ICס'גת cנמוס :tוססעומרקסרכתע"fבכמווערI:iממ,סגכרומ .rנסגכזיווכזקכוזרוסי:וכפרקמטימעוקססיס Cנעתגס

כרכופרח.סכת Cו:ונר Cכו:כירס Cסחדיעכורמ;ר'מזגתיככו:י Iויכפי((יוסומיכתמזרזמכמגו'מומרמסכימויכומר <::מ(סיסכמע"גתעכווממיסס,ככוגנוומכיומומינתס
וכ::כימ Iמניו"::הסיסזמת::מעודקרממ Cר'קמיזקרמח Cומר'סוממכתמחרומיזסון :זוכמוכfומכס;ככידע::ווחגיסומ

ייקר Pעממכפיסמ,פס :rססימזוס Cז'כ "' Cופרוגו' Cסחדיעכורממיכfומר Jמרעוייככ((מפקיעיכfווודחידגס"גס Cוקר!:נ"ס'עייג ,כ::וכירס Cוו Cסזרייעכורממיעח
ורמ:ו:עריסומפקיעקיפסמקעי(' Iכו .יוiכיסס Cויטנוכרנימכעוייסוימגרוכמגומססימ I:וגוייוממומחרנוזכסמכומסגגורודניוממוfכרחחדסגיגיוגו:ימם~ריס

 iדח

..... 



-----~--~ -~~---~-

פחא l/מהרשצאצדףכתראכנאחמישיפרקהספינחאתהגזונרם Uרשב

פבהמי iונו':כגויעקבננמוןס'גפבענהריס •וכתינ :ככפקכוחמגרמה
וככוגרןסזוגגפע!רפריר 5דמגנוןמכככיוקרכעגייסכככגור.גדיפירימוגר
ככוחר:נתרעאספעריוקרפנורספ IIמעגינקככןסיוקרכפגגהכעגייסגזוכ

פיככגרוגייכזוכ .חריפמכי :סנורןכפעחיסייוגסככוקיס·כפערחויפמ
סמגס:שמואל·גגספערויזכזכגגכנס

ה'נשבע(שם)אחריו)[וכת~]כתוב(מהמרמהומזניו :פרוiכיוכפירומכסוככמרח
 •מעשיהםכללנצחאשכחאםיעקבבגאוז :סיוקרכעה •מפכמכהועמכסו

ככןוככיסוסזוגער I:iג •חריפמכחרעא
נגוויונחורביאמרמאזכגוופירותאוצריככ Hיככסנורןעמ I:iנו 5ככמסיסגמוק I:iס

 :פיריאוצרשבתאי :כספכרופגרומ 5ו'ה 5קספעוככוקיו
לפירילהו Jמזבירשמואלאכוחשםעטס I:iנכעטוכיס .ככרכרמימכמטנא
כתרעאחריפאכ)בתרעאfו)ככהחגסגורססמכ I:iסכןס I:iככככעגמכ
לללוסוזכדרווחיגיוןםi:יעריוקרםכמ הוומזביןפירימשהיבריהמוא jVחריפאככפסוקוfככגספגסגכעוירווחסמער
טבאמתםשלחוחריפאכתרעאאפלאג)בתרעא:מפניככסרסגסזגזגיוכגמ,וגlכר ::tס
I:i ממרבראראבא:איןוסימ 5 ''יןיגככסוכ'·ככנכעט]/l [רווחררווח(כיוז)תרעאט: 

שישרבריםי l/מאפירותמוציאיזאיזאת'ושם :סככגוiכככןעגככוככפקיע I:i •יוגמ,ן
וסלתותשמניםיינותכגוןנפשחייבהםמהfכוכמםמעיגן .כובכזםכממתומרנח

כמרסויםכנכגסרפומסוכקייסססקכi:י"
שממעטמפניבייזמתירבתיראבזיהורהר'גכfכ· t:iכיכ tiרכמעד :כסקכi:י"ככטוור
 :התיפלהז)את •כיiכיסככגוקיימאסככה:ינכוiכ i:1קורס
עמרוכ l/אאל l/לחומארץיוצאיוכאיות'וצאדףפכיiכועכסמככגוסככרוככזוככןעוככך
אימתישמעוזר l/אבסלעסאתיםספופטיסככן •:אבצןכככקומוועוככך

שמוצאבזמןאבלליקחמוצאשאינובזמןמאי :ח) כ"'(ופןכיס t:iפו Pכסומ
ללל,למוגווכסכיכר ti 'ריוחמס .קמ"כ היהוכןיצאאעבססאהעמרוואפייקחכוכדרבח :נככמןמגוסוס tiכמרין
וכליווחמלוזאלימלךגאומריוחאיבזשמעוזר'פככגיוככ t:iיקמנגו •וגו'חק 5 'רכ
מהומפניהיוהרורופרנסיהיוהרורגרוליזסמבגןקמנכו iוכככחייוככ;ןון 5מכ

א)(ריתשנאמרלחו"ל'מארץשיצאומפנינעבשוומע"פוו;ןfכ t:iג j/ככועזכו;ןיכבועז
יצחקר l/אנעמי]הזאת[מאינעמיהזאתותאמרנהעליהןהעירכלותהום
יצחקרביואמר •להעלתהמה"ללחמהארץשיצאהנעמיחזיתםאמרו

והיינובועזשלאשתומתהישראללארץהמואביהרותשבאתהיוםאותור
בררבהאמר •ביתיהמנוקיימאשכבאשניברלאעראינשיראמרי

ררב,הנאירךלזמשמעקאמאיבועזזהאנצזרבארמ[הונא](יצחק)רב
ר.באמר[הונא](יצחק)רבבררכהראמר[הונא](יצחק)רבבר

פירוiכימין 5נכו:אי!ו"ק iווכ'סוככמ,ס,מככרוממ I:iייקמככרפסיקמנכסמ,
רכiכסוגימוכככסגנכונכיססככפרפיסו t:iגהק t:iמסגייםביפכזס .וכ'י l/נכמ

~יווהיסס I:iכו t:iומ"פויסוזססימ I:iורבחגבוגמונסמככרוi:יוי t:iסמרן
חטסוfכןנכיגיסכו'מ"יגםהבחס t:iכפימככ t:iירירךסומוכ'גןגויס I:iנכ

ככן I:iויתמרזורנכוןוממגסוגפןעורס tiו
יכספסוגימובוכi:יסגהוככיפר t:iורנ

סiכמגיסוככןסוכככויסככןונו'ויגוiכו
פויסוזסגימ I:iורנחגנונהונסומככרו
חייפמיגן , I/כמססספיווiכפמגוגריוקמ

נסןהגויגפו:;פחיירכוי'ו:;מרמכגגפו:;,
סעירכוכרנסמ,ןוויתחיטיןגנון

[fו]מרזחטס t:iגמ"רבכסיכהסעכסגמוכ
קנכמכמרזחטסיקרמסזיתמרזונו'

ככרגוהכרמככרכמרמכמרזזיתוקרנכס
הגויגפו:;פחיי , f/lופכו:;כחסבכיקרו:;סן
נסויכו;ןוטפיגיורמכ"בי l/וגוכסן
יכסגסוג,מבכגכיסוכג t:iומזככורסככפס
ti't:i כיכרנסfוגתיפכסרנכ.כיr ממרוס
וכספיקרfכ...רזמ,ןכייוסכיסמוגכהוfכז
וכגכססיממכככיוסכיסומכוכגפסחיי
כסככגוי;ןככיימפונרבכניוו:;ניסממ

ויריונו'ועבויסיגוכfכרנמכרסס
נקו:;יעקכויו:;ככיעקנריככס 5ככמנרס
סרעכיריבככוככסוףגו'כוס t:iכג,סכ
סטיגמו rכיתוכגיבכסמגרינכססורר
ככסיון 'סיכמכרססכמנכתכיכככססיס
סכהריסכיןנרימכקייסכיבכקכנס
עגיסןסעירגכותסוסשנאמר :כ"וק

טבכומסומגגמורסו:;גמככונכגמ .ונו'
גכומסוסמגממרכבכיכרמ,סס rרמ,ן
ממי 5מכוןגפסיסכמפיסמגהמסומונו'

מככגממר t:iוכגתבכגמחקכפריסנקגת
רומכספרפירס',ו t:iנכסגפיגקיימויפ

כחו"כככמ"יויגמוסיוסיורו:;פרגכי
ומככרווכ'נבכגייסוס 5בכיגספסיס

ככסונו'גענכימסהווםסיגקוטנככורו:;
ועכמםהוועגעגיו rגסגריi:יגהוכ iגרי

תfכ rסממיגבכמימת rסוהממרגסבכגיסןסעירגכוה~וסגמ' t:iמרגעיגםפירמיימיהמ tAורוכ'כוכגןi:ייס t:iבכיןנכגרוהמ"ו rנכעגכיןסיוגמ t:iגפיכגיו
כסבככiכi:יככס ' rחגחו"גמה i '5וגגרס 5בכיגססיהi:י I:i '''גג t:iגבכנכיחזיהסחזממגנכוח'כככקוסמה rסס"מור"ככ"ככגופו::מ"פסיכקוטגנרסהגענכי
מחיווקחככרגינככסס t:i iגיגווגסמס rכחויכנכסגיסוגפגi:יננרמב'יסומוגהוכומכמרמפרקכוומנכויגןככהוגמיגמוכמםמיכוונגיסמיפסו:;נכהו
:אותוווו"קסהסגרמי'וכגכיסעכוומעוכוגמיגוג l/כחוסורגגגיוכגכיסבכוניהו:;גסמםמככוכככומרוסומו:;סרנוסככקוסנווןוכגניסבכונוחגפמ
והסוסגגגסrכוזויוגמהו rוסיהסגבכמיבכסרומכוגגסס r1כנ'כוהגגסונכהס rכועג t:iמסמווי"ממחרנגפוןה 5קמככרו·וכוכהיוכ'ווהפכמהססיוס

עקביעיון
ומפכיסיוסזורופרכסיגיוגזורגזוכ,"כיוןממכוןחכימכןfוומרכקוכיfוכן Cר'היהס'וסיסחכע(יןוקרחוגחיכעכ"סכ rג:ירונעכ חונ:::!כפי .יגס ::tמעככמ Sככח:כמאם

ככר .סזור Jכעוכ!:עכוcזוימרס'יחיככזזורו.גזוכי::ייוכמכח hז .כעכ:ומס :ע:ייסעקח Sגזוככ'מונ), iכ
עכיזגי::יבככחעכ rרג'גיסוחםגזורכפיופרכספרכסכפיוזירסיו:יזורפרכסי 1רקח"כייומכומיומכ:יגכסיוחגןחמריוגכוכ~גזכחו::יח .מזכרחזfוגח\ככחכי:ישלחו

זףזערכי!ס""זמסיקמ::יכפיוחףגחזו:יכו C "עכ"גזףק"גכגזחי'סמומחכככ!זfוגהכוחסכ rכ rכגןחכיו!::כגגגיון'ייכ ::!וכ\חוfו(fוכיןמוסרככימע cגזגחינ
 :כעכ!:ומסמפכיס ::iמק!:פירח"גס\כוכגפרכסכ!:כי(גזורעכמגין"ס::גקנמע :tמ'ייחונרמ((וגיסגחחז!::כיגסכגןחפכfוכחרעחחכחכזיזיסנריגיסוסכחחומריפחגחרעfנ

 וח!:(:!כיכ rחיוחק 'ר::וכרfנ~ .':רחככחרזסמוחכיסרוח"נמחיוסחווח '''ראטר : גו!:(סיוחרע!:סו::חגיו fjוזחגוסכרעח

יוסףענףייסףעץ
 '" Cגזפרוסחמיכחחדחזקכ :tוכגגזיכחיפ::יכגק\כיןכ::ימדכחיכיכפיכןכיכסועכייכחדמזחיןנכיג) ' 5וף(גינוחכיח .נכריס I:iוסטקינכ .טריר fSוו!:!גתיכגיןעח

כיי r'ק:ירזג'כו .גיוככ PCככקככ ו(':!סכוחחק(:!כסכמז:יכמגורחיפ~כ:יק(:!יןס ::iייכ frות!:!מפזכינכין~טי I:iמייכפ!:!סוחגור ~" ~חר!:!'גמרזטירוחרי! Sמו
I I I c; סמפהיעיןגןיזיועכםC מיים)(חורחעריס: 

 , : )'חנכנכוו !:!ירגיטוףיומח "!:!רון fj ~(~נכריס
 !,חנט'ק~סונכ"חיפמס ' pגמכדחג;גס~נכחין p 'ד~מ"ררני~'!!:!סיו~טי .מרי!חונכ~(תייקרס!:!סחוגחס 'טי •כס~נכסחחיסנכמ"כ!חסאלאפ

 iכו "'ייוחכןרגיוחנכו !'וf 5יו~נכ pג !'וP fו'נכמוומפי~וניוקרמשחמכ~וקחמר Jנוו Pגגמינכטמנכיין .גס~נכחי! Pנכו' 1~פכוויונכ"ו~נככיפומתי!
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גרי i/r!יס pעוגומעעויוסניןרין rווזו
ו~ייוג~נכ::ומדססחיי;כסמככהה

קככרומוככיrכריס r::וזבובכסוכrככויסידס ti tAימפניגוזנכורמיהיכעיניi:יעעסנרסמכוק~כrכרפסכרמסכיס 1Iסכר~ככיססכע~גגנדכקמיi:ירמפרם
ועורמיכrכחהכימרכוכניכ-מממריכןוכקוכןוכר\סכגכגןעוסיןי::וו I';רמג::וירמוכמוכעכייס.ם::וייסיסהכר,גוסוכוrכוגריכוrכ Pומוככעמרוה;רקונככך
עוכרוכ~סמווכרi:ימוכגר::ו ו::יו::וכעעסיסנוכמרזו •יר""יסעוברו :סנ::ונוכוכקוסכעסוהרניכיס::ויוi:יימו •עכךיהיאך :~ככיס::וככגגנרוכמי
סכמוכרזוfכזכגעןrjtכוכו:ורי~מכרכקוכןגםזויכ~נכסוו::ווכהמrכרקנרו~יכמ Pכ Pכמף ~/מחכוכיס •כואוברו :כעינינרמ~גןמרזווכקוסמ;וכוכ

 . : ,גכוסיפרסוכחססס"רכנןוכמרמי::ומיימייוסר~ורמרכיויסיוכמענכירו:וחסגיין tiעוi:ייו

 ~י~קי~
כ S ,"כסי({,יח(חןמרנעיחנינחינדר"ומיעיד .מנפכיסית :1Iכנמ'קיריחכ"ס~מזסבנענזסנכסכומיסרנריססגיכנ '·פ .םוכ~!כIו'סוססנמופיודלמאפט

ידיימכייפימידבנינ'!{ומרודמק(רסמ ,.מי{רכ •מגררעחמי;מדמכפניסמע cמ~כfכןס Iו~כמןמסוך,כמ~ממנירובנענוממרנשסזםסמוכמיסומ,גס
י{fוח :1Iרסי .יס Dככשריtכנחכיסרי:י,, מ,('רמע cמינ! •זרסירעזי CDרמסזיממ

 c 'וfמכיססמ-fורריfור" .סנרכריסיסייטנכומרי!ןסכיצד :מייס)(רחרמנפופוזיס Iמזסמסגוי( כf~כfממסמכווגיסומ,וכסור Sנס Iסשמךיסרנריססגיוג(
Sp מ .זכti ור~ממפירוסו~ס.וסכיקריס{מופי{מףti מסוו~ןח'!כti יךייוס~מפי~fו) oo ודידיי 5רמסוין(jן)5 {'רp ח 5וק(כיזיזיI ס; I (ע .ס-, )fנכ:ייככריס(וכסייעמכ ו

כבכ"(סfורסיוככימסו:קכורעד .ס (Iכמכ tסיחכסיסרמכ .בנוכדייססככאזחסזכממ Pרנכס Iגנכךסנמוסקיימיוסובויפיסןכורכויסנומרסומורמקרוורמ,
L ממL L כtL.L רמכוחסרנן:cו'כניחכfמותכיןרנרדr עיt '! י ~,רוכרכi'"כסנככמן-~וכמרייענ-ן ס

מ~ t 'וfכי~ Dעומדי!יכיו .כס1כ Iמרערי!רכיכיסרfכ 5ומ(כינ~ורמfונבכרמן 1Pסכככסווי Jזכ uמקכ'סיו Jסכרוניסכוגפימימר Jיכמ'מגנכרי Jנסוסעמור
(עחיסס tIlנכנכסס"רeיtנfל •סרפיסמפיידעט tנמכ •~'ונסfווחס.יfוכ'חמ'ןמערנר Sלס Iומורמר 5נס Iפורחממסוךסיסממרכנמנמ .ככףמונכגף
כי • cרקסןסגיחמיבכס mיו .ממדמימזכנמ"ןס :1 ' /1דק 5גגרמ~ירנמוfנ • wססניססגיגרנוככףענוסינכפרוססממרסככףרי~ •כסגףשנייגכור tiכ

ר\דסקיטזכיזיככי!יסיסמן .מע"סס~רי t " וf}fוסfוכ; •ס Iר\יסג{מץקירנזיכיסגרונככףגניע{מסוךממךגרונ,גףוסיס . 11גנע~ 11פרוסוזכסככפיס
גcכ :1Iקיריע I !'מCירfורמ .כגטזינכייי! יי<:'רנכסס .סיכינכ{ינכרמדןסכיזי .גכ,ימממסככףע~ככףזנו 11דונומוזכוכגעומסיווסססגופיסעונייעור Pכנמירו

) I . י •נככםסיI חמ:ייידסנריכיס •רעמדי!ס!ד 5נ' .דנריסססI ע;יס'iכככיסודכי!נו
 t 'וfפכיססרנכfכמד .יר'מ '-רירגו)fוסרנמרמסfו pכנדרמחיע{ C(ננכי •נכרנרממעמורזכ:משבעהמייס)מורמוס PנIבוסעומרי(סיובופייסוסכרוגיסמגנ
סרpנויסמחמעמיך'ןסיוסמעמךנינחוסביעוסקנרמ(רו Iכוסמ •טזכ tiומו

כססןמרמיסונריס(פגיסס)וןןנכריס •ס1ימורנכן Sעמקוסנמו!רון;ט Iומ,Iבנויקריסוכ Pסממגוסנ"סממרןממ', • lנס f>5:כויןקינוחנפכיססומןמריס
נין Pוי

כייפיהוופי:קודלמאפפארבלהתטקיף
שלוחפימ)ודילמאאשירבלהתמקיף •ידייךו,

יוחנורןועמדיוהו.כיצדיהו)(ידימשלחפיהוו
וחדאחיואלאישפניהםאמרחדאלעזרורכי
~ח.יואלאי-שפניהםולמידלכיתפניהםארמ

כאןקשיאלאלבית Pופניהג)נ(ייההכתיב
בזמוכאומקוםשלרצונועושיושישראלכזמו
ו uולמ •מקוםשלרצונועושיוישראלשאיו
אלאיש ::Lופניהנה)כוסמו.רהכתיבלביתפניהם
הנראונקלוםדתניא •אצדודידמצדדיאחיו
הםצעצועיםמעשהג)נ(ייהכרוביםאומר

 :מרבוהנפטרכתלמידפניהםומצוודיו
מקוםקנהולרחכהלארכהכהאהלךתניאקדף

וחבסיםאליעזררבידכריהילוכו
א/ירשיחזיקעדכלוםמועילהילוךאיןאומרים
קוםיג)(רבאשיתדכתיבאליעזרדרבימ//טאלעזר
אתננהלךכיולרחכהלארכהכארץהתהלך

הואדאכרהםחכיבותאמשוםם iI4ךורכנן

 :בניו]לפנילככושנוחשיהא[כדיהכידקא//ל
מעמדותמשבעהפוחחיןאיןתירעיבשם

הבלא)(ירייתכננדלמתומו'זtכות
א//להכלהכלהבליםהכלקהלתארמהבלים

ל Hאעכדיהיכיאשילרבדרבאכריהאחארב
היולארבאשונהכיהודהיהודהא"רכדנתיא
כגוןלמתומושבותמעמדותמשבעהפוחתין
לוארמושכויקריםשבועמודויקריםעמדו

 :כןלעשותומרתבשכתאף/כ Iא

 •ען bנעשל~ס~םמען iצו Iקייעי ) b •ןtבירבתםה

פט

כסוכייי 5מוסi:יכח •f5כררוירםצרר
עוסיןרח; t:iסינזמןגמן

רסעככירוסרוכiכPנכחוכר\סס;כוו 5ר
רט(וין tiונכ ויt:iי:iנוכ::ו]גפיחחג::ו

 :מר\סס;
וברר.ש"א

 •ס/מר,סtגכווכ 5רעitוtגיןכזננןכאן
יfנס,פניi:יסגrכינוכס::וג pכומהןוכגו
כיכ::ו t:i י:iכפרר'ירגממכi:ירךרץכ)וומ;

מכ;קייסכן P::רוכסi:ייi:י,מןגגוכיסרמ;
כפי P;כיופני::רסגתיכםגמ::ו ; ;Cכמוהן
~כי!'ככוחרנמi:יסנפרן~נ~ Iסססכ

גחיטכני!'כפגיססוככן ;מ~'ומ Pח tiג
וק·כ:מססוחזוכירפן iגיכם::וגינ::ורעח

ווכ;ורריס::וסע;ובכיס 5וכעס'יכרובים
ומסנר/::וו::וומקרמ;ע;ועיסוכעסi:י ./ס

ועיס 5;ענרוחורגגוגווכרכמיו.גקכוס
גכע-ריו tiכוכ;דריס Pכ::ויו;ר::ו'ייק~ה iרדר

רחוק~וfכ tiנ/ tiרוכפי/ככרח::ווכרנן
ע;שוכ;ררוריfכנמןנרוכרתגמיר
 וp/ו::ר ;C;פר OOכרמכ;וכרוכגסגפעו

וכו 5בכרר Sוכמרכו~כפטרססגרגוכיררגוכו
וכ;ררוכססג//חס I::וכרוכחט~יוכו

ור::ו 5כועיס 5ע P ~ 5וכע::ויווכגוכחכרו
וitיסני::וס tiגחיטגרוגיס pמח

רר 5וכמחרגגגוסנפעריסכוכעכ~
rוi:יכמירירו tiגוכוכוrכםזויררוירוכחנ
 י:iי~גןכרכווכו 5עחהוכ;ררע;וכוסוסח

ו rכ;ור::ו::ויו "11';ע;וכווכ;ררחחרגכ
C; גחכרוסוסוכ::רסמזוךכגCi י~י~כח

נכסס Iכמ ו::יו::חס Pכעונכככקוסגוכיניס
ti ירסיטיוס:iוכבככ~וסוסטI וומ

 : 'jiורובכנחכרו

יוףסיד

 qסי ו-, rיככ' ,.
- : ס:: cומ'מימפו

נאיניםדחושי
fונכנח!דמן'~סס

קככסיכ'ידנריכס
יורכסחמחני tכ'

כנכפיסfויכי tדרכן
דיי 5מיסfו 5יו

 P'ניכיןכנרגר
מססכי; C '~ככף
ברכןכסרנומגוף

ביפיירן..כנמרfוון':
ננס,'בנקיימיסיכי

 6וr,בכימייסכיו
 ~' mדכריכיוערי

מסכרממכורמיס

םס Cכמ'סכחכריס
רניבנינגמרfו

כקרייזיfו(פקמייfו
מסרי'רקfו'כיסרמי

ר t6יככייינמיג
וניכסז; Cן Iמסכככ

ר,מר\גסממיס cכ :tי
סדכירי~פכיינזייכ

כןיfומכריס Cע
רקמוחfומסריס :Iרע
;tוייסכי:יוס וfמזי

יfו~ח Cנכדרכי כ,מ::
נרינ'ספזי Cמסגיfו
ימfו,קח!:יככ Iיכמנכ
נכמעככך~מטכקמ'{
 "'וf(מגכ{סמס
;מעס f9ונ;יס tבנ Cמ

נטס cמ cמfו,כי
דנר;וירכירחמר

I כידי""רסרזיכ
חרר!מררסמfוכוזייכי

ע-כמ!מסרסfויכו
מונרמיסנכ:יכי!כ Iמ

חמר',חירכידכר'
ככסנריכיסםרממ~

יiמעומדיססיי
~מסגכc:סכרוניס

קעסרכיררעמר'ן 1'כר

fורמrכערcוקרמזיס
יכ'ק 1PDכו Iכנ

fומסריס Cיעיכ Cר"י
נריכיספזי tמי,מחר

רסמ ~' t''יייכמע~ס
I וירכמנכ{סfמtמr: 

 "'וf~מןכסqמס Iכ~
קמסככיס cמ cמ

עמ\ר וf((מעס
t !ויfמחחם"סי~ר
 "'וfכנרכריס ' Dככ

נרfו"רככןסממוכע
מסורחס Iדכררו{יי
ממניחיןככידיט
מן ,,·וfרמיןמקום
ומרסיכן .:ימיס

.מעונfויס~נרויכס
 tכמ'סירגוזרסנכיס

ק'ימ':יינ'יימ Dבר

ביי'סייבנ ftוכfו
 ' Dיע{ערמיים
::נכככריסfוכןרגריסו

fוומרייזי!רfוכין
tונכרממתערi ר5ח

חו 5קיערככפיי
ממירוע tיי Dככ

סממדסנכ'!כםסייזי
יםיכמfורמןכממ,

(, 1I) ככריכככ'!זי
:ייfליחגוכיח Cס

rתSקמר:ונrhיtנכtר
 'I '!'יגוודככפוי



יוסףיד

!:ונכמסדרמגזווממא
~סורגס .מ'סי'

 :מ'סימן
~ 

נאוניםחרושי
סחודח,ח~ח,גפיו
/:כג:::הבכ"פקמ"~

סיסוכופן=י'רוגין
יומר~גיומממ"ג
מקכומהמוממבכ~ר

ומ 5קובכדיו Dככ

=יגסבכ'דו"עג,גפיו
!:בכ~רסיסוספגמ
ככפיומקכומממומ
ייפיוקנומוגכד
זוו"~נדגריחו 5(מ

"מסמרוח,דרנוגומ

נמועיסגכגעו
מסרמ,וח Cמ~ו~
 :יקר) ,~,(=יוכ'

יסודסממשפחת
קחמימיסודסח~מח
מ~ויח~מחכויוסוח
מ~וימגוסקממי

 · '"מיסודסוממיס
ו~ק"ס~ומרג'ו~גכך
גבמיממרו h!: rמ

וממיסמכוידחגוס
כמן"ובכ.מיסודס

ס cמ qגמיכיגוכמ
קיויססמס pדמ~פזו
מטנכמfכח~fכמ::סזו~
 1 ,כומררמסיק

וכחגמקוכקככקכסק=י
 '~נסקכק~ס!:מגיס
~יס pסחג~ מו,":!
רס e 'גדיומסיס

e ממוגיון::t: ~ וס
קחמימיגוזס=יכוי
(מכס iככר',רקס
!:כיוןס Cנמכיסס

מיכוד;<.כז'י t!:מג
כסווסנכ"וובככר

 .rפזו .crמממוגו
גדמסוסיסודס

מכובכיכמ eס Cכמג
,מנונ,ו'~דס
מcכסגןספסוק

ממוונכת'יק p,רמ

מג!:סמבכ:סטבכ::ס

כמג:::סס,ומכמנמו
!:גחס t!:מכ :!'מג

בככודסובכנדמיכודס

~נמ'וכסווסויס
מחמו 'יוסרפזומ tממ

ס cגמ(נמטר"רחוי
ונממיכודסטכמ '-  iאיתאהבת

ממו~יו r.cככאן
 ·כמקוגקנ:וק;קנכ

קוימחמחיכ Cוק
fוסמייכקכס tנמג
וג'ס .מ::ונסענד

כ"טכוס.ויגיימ ' Pנ
נזוכקזחימfו C "ע

 ·כפכינ'יגחס Cדמג
עבכס .r~מ C 'ובכפ'ו

נ'סקסדו!:דסוכרן
ירסמזוכזומור
מפגיני=מנסונקננו
 ' Pנוקס:ס .מס"ד
ד"כמייסמוימ
 :/'וכס :tמנענ
וכמסנקנ~סמתילכ
טפיממירססוכרן

 tמ' Dונ •זככ!:סגגי
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וכזווכ~זוכוכורמ:וקמוכיג~כ ;:tפמוח ::tגפוגחינופטיס ::t,עו'נספוו~חי ,,"כוכג~גו~וכמוזו ::tכוק~כויס,נזוווכמ t:: qמ •כ~ן"כויגי "'"כי
וככוימגממכויו:יומו::היגוכי::וור::וקמהימכ"מ • ו::רו,,'ממשפחת ~ ::tוכוכרקמהי ו::ו"י::וגוחןכויר""ומרוכסיקוכממ,הגזו t:iוכ ~,~גגן

כוכט"ס::וכויסכוי ",כקוי י:::\כ .וככוירמגי,כמומ"ררי:אלאקסייןקמחי :וק"כנזנזויסגזממוי'כוכס"וכחזוכ::ו "וגי:::"גסגהג::ורגנוטפיגיזומ
וכסנטסמוכוססנככי"ור"וכוכספזוהוכו Dרקורמ..יכויס'קומומגוזנסנןרגוססום 1וכפגוכינרוגו" •וגו' " ::t "ונגירגהינ "'"בכס"נן[והלא

כוירסוכי"בנומלא:ומסגיי::וור"וכםוס ,,"ררקומ ,מ"ובכייזויייי::ונכם"
גןגכווכוכויו"ומרגחינו~מי ."ומשסיביפרקבוחליןישגוםון ',גכר"::וגחיכקרמ ,מו::רנהר
 'רו,,'מסנעמכמ::וומכוימסנטוכמםוכוי::וו,הןגרכקוכן::וומוסכומכ cר::ומסנומכ

מנרמספחחי::וור~וכמספמהגרגחינמשפחהקרויהאינהאםומשפחתיעבקטרףצ ו:: tiכוכ'::וגהוכ:תלאו "ג] Pו Jנסוכנכהי
וכי,"רקממרהיינו :וכספמ::וקווי~ויהייז)(שופטיםוהכתיב;',,גוזוןה;מו tiכווכזהכוי" 1 """ •ךכ'
נכככמו rגוכחגמ::ו ו::יו:: tiכזנוכי::ומ •ךכ'והואיהודהממשפחתיהודהלחםמביתנערוכמ"הכוי" Iוג'י 1fנכi:יומ tiמ,ם::וס ::tכ

כו ::tכנכ"זכךכמוכוימיסכוםגקר" • I , ""גם::ומסס tiוכיפ"גזנוכ " ::tמגטס
 ו::י"נוכ"i:יומ'ייור~וכסנטומיאמרת]קשיאנופא[האשםנרוהואלויססוכממגם::וםסגקט ו:: tiמססיוכמ
::וומכוינע ::tרמוס ::tמורמימכמוכסתנזו )*אתיקאמיהורהאלמאיהורהממשפחתענורחנכונריגןבס::ויו ::tוכגגיססמך

מנו~וכנכוכסרהו ::tכ ~"נקו::נזורכ::וס Cראכוהלאואלאקאתימלויאלמאלויוהוא ו:: ::tנכ tiרגוכונוזוכמו ::tונכי"כוכגניס
קטייןו::ורומוכי::ווז::וומוכי::ווככוייהורהממשפחתומאמרמיהורהואנזיהמלויי::וגוהןנכט::וגןכנוכככונ::ו tiהוכגס~

גנוחכי"ראיתרמיגי tiווכ :כרוגחי\ייילי Iלנכורונכייןגרכקוכןככוכגגוכ" tiה
גח\גוחכזו tiוכ\יי"'כגןכוי ו::יו::רסככי"אוהדשמגבראאחגזרבבררבאאמרטנכט"מהוואלאוק"ג:"כוכמי ::tכזוירו
חכח ~ו~כויגמווכנכוכסכוינע tiוכ"ומכיידעתיעתה(שם)מיכהרקאמרהיינוהכיוגסייגחונופיריס •גו'כוס tiמכוכנכט"

 •וכו tiי::וגוהןוהלא :י:וור::ונןכ Cוכ]ראתרמי j.[אילכהןהלויליהיהכיליהןייטיבנומ::וווג'ו::וימגמנסכוסחומרטונ::וומ
נע ::t '!ר::וייוגכויכי::ורקרי:ומיוננכג"והלאשמולויוכי •לוירשמיה[גברא]ליהוע~ Dרנפ"קממוי,ן iגגהבמו ::tכ::וס
מגוכחי::וור"פמח tiמוככי::ווקוי::וומכויבזנרשוםבזויהונתזיח)(שםדכתיבשמויהונתזבירוכון ::tוככובו'יגר::וומותוכוס t:iנמנ

 ·" ::tמגכןמספזו::ו:קווי::וחסרככספזוח"ליליייטגרנהוחרכוחחחוחמונרכמוגכומר
מס"רנויזניר::וטסיחמפכי!'גוי::וו"::ווג[אהדגשבפכהנםוהוובגהואמנשהוק"כ:כמכגיספרט"יגוחכטכוסטגחככו
נ::ו::ווfווג'גוסוסכןוי::וגוחן •::ווממשהבןוהלאהואמנשהבזוכיוליטעמיך] •וכ'וכ,ס"וכנכס"םנכם::ומזווןה"נ
כ ::tפסגו::ורגינע tiגזכו tiג;כינפרטח::וואליעזר]גרשוממשהבניכג)אה'(ר[רנתי'הוארחוכיןכ"ויוכ::ומי::ומימוגוכי::וככמייכ"ר

כג::ון:כ:וסכ::ויוהנכוכ::וס::וכןו::וכוימיג::והכתובתלאומנשהמעשהשעשהמתוךאלא::וןגמוכפ,יו ::tנמקוכקכ::וקכקכ::ו
 ~ tiוכנןו::וכמ::ווfכ ~ ::tמ,נןוכיונכס,ידאתימנשהמעשהשעשהמתוךח"נבמנשהכחכוחמנ;,יממומרגוי::וכוס Cרמנ

מיקריונסחכוי\י::וכו"ורכגו •סוחמשוםיוחגז ~"אבי~ודה.הכתוב~לאומיהודהג::וורי"וכתומזוויוסגכככקוכקגi:יקכקכ::ו
גורגהינכוימטנטט"י"כויכי"

ומגיעזו:וס ::tבו:ו tiמנגי:וימ\סנרנוייוסיר'ח)במקולקל[הקלקלה](הקללה)אתשתוליןמכאןיוחאיבןשמעוןרבי
נן .מגפ::ו ו:t:: iמ~:ו ::tנכ tiמהוןאלאאחריילרהואותומארתוארטובהואוגמא)(מ'אמהנאאמרחנינאברבי

הכמוכ,ןנכ"זנכנר Cי:וור::ווכגןמזקי::וגשור)מלךתלמי(בתמעכהבןואבשלומחניתבזארוניהוהלאאאבשלום
כויכע pוככנכוכס •:ה"ננוכגט"::וגהוכהכתובתלאו[במלבות](כאביו)שמרדאבשלוםמעשהשעשהמתוךאלא

מוכטפזוחכי"רקוי,"מיגרקחמוזנ::ווח
מניוכח t1מי::ווררחחיוס ::tוככמוי"ור" :במנשה]הכתובתלאומנשהמעשהשעשהמתוךגמ~[הכאבאבשלום

 ו:: ::tמ, ו:: ::tוכנכ ו:: ::tנכ tiוכ;כוןמכממוכווכמ .נכ"רמסכייסחפיין )*
 :וכ,ס::ו •:במקולקלוכגכיסגענורהךכוכוגנכס::ו tiוכייוי ~ tiפורכ::ון •הקלקלה :י::וור::ופמrכ tiווכוכ ~ tiמ,כןכי~י 1'וכרר •מכאן :ווכ'י::ו Pמונן

 : ~וו::זוגיתכןמרגוי"ו"נח"יומזותמחס tiוכסוכlג •כוס tiמנמזוריילדה ,
חריטנ"א

וכירריהויהכוtכבשהtכעשהשעשהtכשוםאלאסשוכחהאיבהאםימשוכחתשהיויפישמחהיהכזהשגםוכיי •יויישםיהגכיאי,הדאירתמי
עכירתיעוכיירנטוכר,םהכתיבשקיראומציבוהזההטעםמומנשהשקראושמייויוכיתירוצאלדח.ואיוכריךממשייישהואתעםסכורים

 :וכמשוכתתותהואכאישוכניאתאביושמתיכיכתיכסשוכחתכשםכוככיםמיהויתשאסוסוכבילאיהייהממשוכתתי"וססמשלויייעויםתכירתיץאלא
הרי"ףיעקבעייו

ומס~ויו~מד,מינמ~ןםמיפ,ממרוכוחין .מי~ודסומונכ"טידמגוסכוfואלא/:מיסנידיד:גסנדמפ'גמ"זו"זס~גכמידקרחוכמינ .ס Cמגס Cמפס t פ:!מותך
םממ cנממגננמ:פמומםמנומסנגיתנוינגיממקוד D,מינfוסמונכ"כד _מנכ!:סס Cו::בכמתון"חנ :תמ~ססידיבכסכקסנ'ס :!'מ"מטמיסמירחמומז

מג~סנויכי :פחס cמרייויסגמי :rחדמ:פחתחוומקרחחונכד S מ:!כומר/:ייויסודסנסנימחיו::מסמדמ~וסונ'ג C "עמסחיfוס'מוכמי'מחי~דקדק :/'ח":!רכ"גחגמtבס.
~ממינוינע :Iמ '\~:::סיסזסמ,זוחנחס tמגכוטסיסידפיכןדנחכיוומי"ס .כוןדמ"וכיידכתסרקחמריסינמגרונ~כקנקס~ק~סמ~יגןכמדכבכו~סנומל C 'רחיס
:::ממרוסמגו ,וf'~ויפמת cממונחוסfוס Cמגדנוחמיגחוסס~וימיס Cדדגניחדס"דנמקונקכמ'מס irכ C "קרויכמ,גכמם rפזו ::Jמדגבכ~ממומעיכוממג::סמיגודסכימס
נוfוויוסדכפזומ cממכ Cמגנןכיסfוםוגזומיגןסנקיגודכfוסוכו'וסממcגסנו ,,,מנימ~סכיכקגמקונמכיגןכמ ", מ,,":::ד~'יימסי,ממג~fוונכמכזמינקכקוכמוג,ו

חיומ":כו~וינע cמסוח ;t~פו~סדמריזכוממירוכחסוחמג:::סנו:כו'דfוס'כ'וכס cמ \~!:חיוחףכמקוכקכמו~יומקוםד"כודחיח~מחזוימחס/:סימסחכיחגו"חדוגיס
 ח~:ןגיוחכמכיכ"כו"יוס .ס C"גס Cמבכס Cע Cמתוןסוחס Cמ jגוכנמס Cמג jנקרחו :נמקונקכמוכיומיסודסמונככימסגמ c qמג"סייכומ.:!

:;מויגוגמןוככחמו cכויוגידפריןכמחי j 'מו\יטגכ,מוסוממ"גס,ו cוממירוזפוקרפגזוס
פזות cממ:;יכמנמי ~קסקכמכסגמי ',כס Cנמגpסנקנס "~מ:!;מימרכןמימ"חימכחמ::סגןוסכח ":!גמגוקלתמ,ןכו'מ!:נע!:כיסוכיטעמיומ"כמגוי!:סיסודחימגמ

 מו,,::נ'יוסגמן ומ:::!פ"חבכ :cנדומת C 'ו::מחיוסגמןו::ונכ,תינוכממידפריןדכמס Cוק .ט'מיגסדחמרס"גוסגיאי : Mפ Cמקרויסמ,גסמספתמ cדמוכפרנסיוסדס
יוסף rע'יוסףענף

 ·עומךייגס::ון~פכי::וסמומייסעמוךויקייסעמךוומומי·וחוזייוסנין .ס"~סקנממיס:גקר~ו נמר:!':!.קוזםג~יומקינוזכקכזכיסס::כחמופגי"ייונ .ממיו
מ::י~רכת"ככפיק ~'ו::יימנ'סגתכ·דגןפעמיסםנע::וןכדמומייסוחוריין(כימפגיסםחמר.וחזמניוונו C 'וכמסיקנכסס'וגקנ .וכו'ורפיחמיימפו c "מ,

 . )" ""י וr(מנ~ד'ו~מ . Cקסדוכגיממרעיומחו Sונו C 'וממר .מקר!:ורמיס,מומי\דסיגככ!:קסנ'ש
 ."חסוכ Cרכוג;בכו!:יסרחכ :tו::יזנמןכחוימ Cקו(מ .ננימגיכס Pגכמינמזויומנ cח'םגיכס
 cד P "מ,וגי'~גכסוסומזול .ורוונכ 9ו t~זוקודסגכימכגיויכיסומו •מקוס ג:!רטגוגכו::יס'יירחנחיו cנזמוכהו .סכגפ(כסיפ Cיו ".!כזדספ~ימוירזוס,מו .מקוס
ס,מינכנ'מסכיכסד'וכמ .ו Cמ.דננממף .פניסם e!:ירמנונכבכרמווונכוך .פווכמםגכגורסגימגחרנ Cבכד .סבכסזוט)וו Pו::גע qח c .ס'רסמסכומרנזגבכמו~,ו .פסכ~מ

 ·חכדודידמכדדי .רכוט)פו!:יומיועככומר,,,רוניסמממי;"ו::יפמודמפו::רנכתיוס " ."ס~מרזחפו::רחי j(ו"ח .מקודםגכו Cיווסמס Cמו:ג!:גרחסחזויו כC )fמ,וגDיסס
 ::גמ,מס)רדס D(~רפוסמרמיסי:גבכיומקינוזרונ~נכ •ממיו':ונוומהרכמקדו::ינגסוסוחזול .סנימכניוקודס .~חרכסיוכמומססמ Sק!:כס
ויוזע----

פעררראבענעם.רעםאןפעררראבענהייטריאאןעהנכעןוויר )נf •ורנמןהסח
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ותסופתקיקטרףבתראבנאשמיניפרקנוחליזישם Uושב
:יימוג l/מח l/ומ •ו m"ככידמיככיסמיככמככיוסףרמיככי\ימכו\ימיאלא:וככהככ\ימ:יוו ~ t:iככוכו •פנחס :ככס:יס~ככוכו •י\יוכחוככמכויצא

ככיהוודפכמסדמיככי\ימיככמטסוימי\יוכהועפיעוביסכןפכחסיוהר~יהוו\יי\יקווכמ~ככמיהווככנrכ •מהיקמככיחווו\י~מפנחס
 ' Sככסי\ידיסכוהןדככטוסכ l/ויככיהוורי:יכוהןרמנוסדמיככי\י:ייגיגי:ייה:יכעוניסמרסידנק t:iככגמן;;ככודומין:יי:יחסיד:י l/ומפנוסוסכוככי:יכוהן

t:i מנע:יויr ימכיהוונהכקמ .פכחסמניר:t:i ככומכין:יי:יrרייי-ןנJוכסס
 :סמסד Sככבטןביםאדםידבקלעולםאלעזראירשםצארכקמ:יווומספכמסכככככ:ימ 5וי

א"המרשיצאירתובתשנשאמשחשהרי :כעוכיסדכק נf~כרכו rמנעכעוכיס
כrכ:שנשאוק"נכ"כסייוכמוכככט\ייהווכrכככוככויrכווכככוגה •כר6סאי
וע r\ין Cיככגווכסעכוסומ •וכ'יהוןממנוי~עמינדבבתאחר!שנשאיהונת!ממנו .יוסףסבנות :ככככiי\יו ·מח:ר Cככככ

ק:ירוכגפי:ימכוזכוככבכט\י:יעכעממרין)(שמןתוחכתיבאתימירתולאוופנחספנסח.·סהריס:שפטפטיוסףנעכגוככר
כגמטגככ:ייעקב ~ t:iככעהו:יי:יס rטמלופוטיאלמבנותלולקחאחרובוואלעזרגפיוקיוכקככוגרfנככרי'רו 5יככגדכוגחס

מטוגיססימוסכטהגטככגר t:iכפיפסוכעגליםשפיטםמיתרודאתילאומאילאשה :ככגרוככפעפע:יי:י t:iמחדקן rככמון
ר Sענמטרגויסכfנככווונמנ'רוווהביצרןמיוסףשפטפטדאתילאכוכביםלענודתרכ'.fנוהויו rככגסכטיסוהלאופו;יכו

ירכ Sמריקיס Sרגמסוכ:ימנעססכומל:יהמינוופיו tiסגסןמנוגפ'כסגסרויו
דגכיושרכ:ייפןוגועיס Pרכגיסיו t:iבןראיתס r[ואורמיםאותןמבזיןשנטיםאוהא •שפיטםרכ':מומוין rככנססכעיס
ו:ייןכיהרויוrכוקווכיסורמי:י Pככלעבודתעגליםאמואבישפיטם ]!נ[זחפוטיככרגיס:כעכודהרכככרמווגסוכרגזכיג
גוכורסוגע~כו:יומ t:iמכמןיקיס 5אלאקי]נדףמישראלשבטנשיאוחרגכוכביםרכ'·מגמדמיככי\ימגו:ימיאלא
טפיעסככיזכרוט\יי\יניר:יכהו\י fט:יי\ימירתוךאימיהאימאמיוסףךאימיחאבוחאיפכמסרככדמככםיזכרומגחגמוכעוכס

t:i יומנסכככסוככרגיסכבכגורחעגגיסמיוסףדאימיחאימאמירתןדאימיחאנוחואיכקככןיכוכדרוססיסככיוסףנס:ירי:
:יי\י t:iפגמסונ:ייפןוס rענורסנעכור ,... • , ,ככיוסףוכע Pככפעפועיוכי tiפועימנ

ti כיפטפעS כווווrוככיt:i מפמיוסינגןרכ"יסנעכורמענניספיעסt:i כככעוניסכככגיוP ככעכעננסיוהןP כימעגורמכנענטוניסיס
ונזכrככרווט"נ fוכרfכככקוככוrככגככס •ט'טפיעססיתרו : ; l/וקפנ:ורק l/סמכמיוסףכע t:iכ sמיחרוכrכעכיןרככ:יככככטיrכרוכrכfנככוטrכ:ימ
עעסכי1נר'רכrככrכמו 5ככגנר t:iכ pככופרעעסכססמו Sכככגמ t:iכסככוחעבכסטמטחוכגוככר:י Cכמגופוjכימגככנוכחכוכקממ:ירוכור rומגעקרfנ

 •ט'ככיוסףדמיוניסמגו:ימי:אלאכרמ"סס rכעוךועייוככוrכ t:i:יה 5כקסיסס'דוירfכד'טרורכככיככייוג 5ככוככססiכמוככיוסףוניחרוכוכדס
סוכרזורכמכפי'קט:ימככס rכס l/כ pרפי'עייונסכס~גוזכירכ t:iכחירועי'מ:יכיוכסגינוטוסכןגי:יכוהוכיזכרוקרוג:ייסו~מיחרוככrכפכחס

נ:יגיrכסככהרז rfרס'מנמט'וכיוסףרמיככיסמכוסמימנמנהרז:כנוכורמוfכףכיהוורכק t:iסמסר Sככפגחסנ t:iקוג fומוIכוכעוכיסמסוןכק iסוכס
וכיוסףככנכמרכ'ונמיעס DPיהרומכמככע Pוכמיוגרפוטימ,סכרIכוס t:iכוכק,ככינףרכעיגןיוכככמוכיכיסויי t:iנמקניגמפגחסככוכגומ Sיגופיענ

גוכוס Pקנפי':יrכו'כרןככיסכוIכויוrכוככימרווחוקמחררווסי'פגמס ft:iכ~מ :ככיסכוהויוהרככיiכוורחוקסיספיכחס:ירי t:iיסגוiכוככככ"מ 5ס'ככככסס
כפםרדכרי\י'כ";וגוניסמסד Sמפכמסטסי'מכמכככיככרנהכמורמס"גגןדכמיחוןטכמכגיוגנוו •ככיחרוגפקמרמימיסמ,מממיוסףדמיככי:ימנוסאי
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גנכייו rדו 5 י:: t:iנכערנכמו .fסינכיגiכמוכמוהבאהבתותירשנובנו] [(כחו)מכחהכאהבנו-וי'/כועגסומי~~כעוונגיומגסגךגהינ

נ\גה t:iנכ::יעגכ::י .iרנכונכעיו t:iמיולו)הזה(בראשיזיהמקראעליווקראכ//שלאמכחומי:ינגיינ t:iסנכרגמrכרעמיסרנכח
גנג t:iכירוfכויסחיג::י::יכח'יוי t:iנחווסושובללוט!הארץיושביהחורי'זtעירבניאלהנפי' t:iפיו,וו t:iוו •עגסכגייכ tiגךס

נווקסכןיוסגוונירמפיגוסכונחעסואיהצבעו!בניואלה(שם)וכתיבוענהוצבעו!רגסעגסנחסיrכסךמ::יכיננכס t:iסחונכ
כיוכrכמוסכגיסניוגכןfכנממנכוכfכגעוו St:iוכגנכך~גfו Jכודמוכוכעון 5כrכ
ח 5קגיוסומויסוסס::ירכ~מוסנוגחשבאמלמדאלאמצא)אשרענה(הואוענהינ t:iI"Jיכגןעגסנכנכגסוסוגיךמנכיעכנמ
נחסנגסגכמחגו t:iכיוגסומויסיכגןהווענהתריודילמאענהוהולידאמועלצבעו!מנכועכנכגסכfכס//געיו t:iכגיכסךיכיס

מיוסנונהג fSוגכחו'י"ססכגיסניושבוראמרהדלאמלתאאמיבארבהאמרנס.קויוגגןכיננכס mנכנכגסוסוגיך
 :] 1גקוכוכפיוקיו::יגימנכוי'גכוסנרכוייאמינאפפארבאמרוא//דשמואלומבומלכא :כעון S-כחעגסנrכמסכיכנכס

fכי;גוינ t:iרקrוהעגיrכננכנגח .דתניאאמררבהומנומלכאשבוראמרהדלאמלתאמהרשא'
נטנחונכייוינסווג::יהעגfכ::ירגמיווכימכךכורfכיסtחנ'/סופי' •גו'טנט)ו

כוכ t:i •~ריככמחכגמני::רד Ifבכ :וקהכירביא//ל •דמעיקראענההואענההואקראכמיעקככגייrכfכסגיrכי t:iכמ ~rכגי
 :ךוקיס 5סכוג'יוךו t:iוו t:iסומוכ Pפ t:iכנכתהאולאקטז]נר,זשוטהא//לפוטרביאתהבכךנכfונכו tiפרנכסכגזיוחנככומרנכי:רס

נכוךוסנונועסונכיסו •סכונrכעםמהשלכםבטילהכשיחהשלגושלימהתורהגסווגטנםקרנו'סימרוססיגוך~נן
חגנכיריונייחוטרוק S •מירומרגמתאמרהאחיםבמקוםכחהיפהשכזכנולבתמכוחס"וכוiכמוח tiנכססוגגגוrכגריס r י::

גויו t:iוסיר::ייוסו::י ft:iכיfכגטיגוגטלגויס rסגנכימונסנכו!ר tiנגרמfוויגו
מגינוכס P"מגקנגו t:iנכ::יגהננכיריססום)(ובטאחיםבמקוםכחהשהורעבבתוכךגוסוכ'/םוע"פוכ'יס tiכג"יקכיחכוקס
כגןסiרכנכיךיסעו Pויוכ'געגךיסח~יוונצחוםסומכרון~קךוסכנכ tiגככר t:iננכיס

t:i כוגזסכנכוגסנכגוכיכימ;מfכסומכימfגt:i דסייוגגי:ריti וסגוויסטסיופענכיסכ'מנכוחיp'נכנכסטמיוננכווהוכרוטגוחקכניוכמכוכו,סנככךודס
כוקומוסגנכיסכרנויעו] P[ופקוו)(נכיךסגנכיסדכוינ~גןזסנרכוכועוח t:iננכסג!רגומנכויגרנכונגמנימגמ t:iגועס t:iכוני'עודfכוםיףגמ

 : )~/פ(כחוךרנינfכנומניהוטס tjעכוכישטיסרוק 5ס t:iעגרוקיס 5ממגסגמי 5 י::ומעופ/כמנוiכסנכטומונכח t:iנכ'יסנגניחפרע::יכ tiס י:: rומהון
ti כתסfי::גגימכנחינכקננכי r כויסti ססt:i גונכ'/מנוחנכוחt:i כfגt:i נכקומעג,ייןאונו'יבכוכוr ס• t:i כוכfמנכוגגנכריסt:i נוכבכג;:רti גS וקרי י::יי::געוו
מגיומניעיו t:iמון tיועגס t:iגגונכוסמרןכי t:iיוגנכיוקמנכועיו t:iנוגיס : ] t:i //ע::יגוכrכנסי' t:iנכפוו •נו'נעוו Sכמ t:iנסלסד :וק';וונו'יוכסגו

~מוסגגןכוכככחס flוסמו Sעגנגיסfוסנגסכחיס t:iיווכגיסנגי t:iמ Sכמדסונסימוכווךוקיס Sוסךסנכיגיסנכטוסכזסגייומס •וכ/כ~ pככשיחה
ככיומכסוכתיב :סכןעסיווטחרמיג~סיכיניסנןכחנכססכחחיוטכו~~ימכiיס t:iנכיגיסגספריוף t:iגיורומיסכטכ~tניח~יס..כוחר~יכריס

וחוליד :מסיוכיסקויו~עי~ ]סיס[כוגסיו)(נגיומגממ •ונו'כעוו Sרfכנכרו
נגיסדנגינכועיגו t:i כf;fכנמנעוו Sג t:iמסיוךסיסוס t:iנכגfוועיו t:iנוג,סךקויו::יfכיסי::ינעוו Sג t:iךכוכגונכוומיווכגרחחייסוfכ t:iח Sכנכ •עגסנכנכוכ
רנגינכסכמ] Jנכבכיגו t:i::יfכרזני tjיוגrכינ iנכונכי::יוו .1Iיfכחיסועגסכעוו Sנכרקfכנכו(ורמ,)מגמנעוו Sנכיג,נחני::יגמךח;" )י::~סג{(ככגיססססוי
גו'.פפמונfכוכוא'/ו :פוטנכגןכ t:iס t:iוסוfכ::יגיגי::יקוינריגיסגנכוחוסגג:ר t:iוגפי .נכi:tומגונכוגוכמוכיגfכונס:אסרכגסגסגנגיססססוינגיס
מגינס~נמכrכנכיס .וכי Pפואתח :ייו/ר')ךף(~עיכיוטףגונדסכגחמ י:: Sונכrונכגיןרס t:iנכגכדנייiריסגנכיך::יכגחמנכטוסנכגגמכוו t:iיןיגנכירכס
ס) S(וומ,גי •ווכ'ם;וגכ,נכ~ t:i!רוךסiר~מלא :נכנכססנח t:i:ריך t:iימנכויגןסו)וסכןנחמכ~~כחכוכקוסומפיכוזקוגמזכיורססכןדנןגןוכורס

יגיסfוחס t:iוחונכוקנ •ם;גסכעכסכשיחח :סחווסעענכיגססננגוזכסחוו t:iדכוג t:iעעוכוכוגנגוזכחפז~יסכמנכעיקומונכיסו tiכקכךחוחןוין] 5 [
ספוכגיעסמכיססמניחפונככסיו t:iיו t:iגפסר Sנוגחגנוומניסננכקוסיווסח t:i •מחיסננכקוסגחסיפ::י tiכוכגנחסח :ינס t:iמעג,ו t:iס'נככס 5נכlכ

כןfכני::ינבכסיfכמי::יבכס!ל t:iיוומיג::י t:iס t:iג •::ימסיסח~גגסס::יווע t:iננוח:תאסרמניססמסינחרןגזוג;:נמvוזמ סי::;מחו)גחון I /'גננכרנוסגמ'(
חריטכ'/א

בקבהשהיאפ'עושא~'יועבהאווףבט'וגתיבעבההןאדבת'בבחןס'.ובןמתומןדךשיבופ'ןךששונךאסידאשאחהשהתיהבוומדא'סדרישה
קןריוהאוןףש"ןעאוןףןהיתר.היאבקבהאהויבמהשבואוןףעשאןה :בחוויםפושעטרדחומחוךכירופאשראשהמופשהיהז'ורשכ'םאכיל
 :זבר Jבושןאןתהגבעלןאף ו""וחקןיחןס'ףריתרבריג'כהביא •צבעוןשכאמךמ

הרי//ףיעקבעירן
כ'כוכממכניוגחמדכ C'ווכ'סמ'ג::ומנ'מ<קמר cנחמחספקכי:וכיותרממוןחןסכ :מןמו ;'כ Cכגוככ'סכענויחונפ!:ונופוטס!:ג'רע;'וחנ'כממו(וכיגוזסמנופו
טרfוסנגיוונזסכiווגרfו'מיחרכןככוגספר .גכון ר'"מ(:ופסכגכסדןגניעסוסכוסעפי(זגfו'כו'ומנור'זוקfו Cפעמ'סגמס'ט 5מ.וגס"נזגfו'נויומכןרכ'(ססבטפל

גז:וכנריוחערן 5 '!:כמגד' cממגוגניסוכגודח!:יוכגוךוסגרfוכ'ומכ'כזגרי::עוכסזוימרפ:ונקכוכ(ושרסכ(מ"טסוfופסטגע(חור:ווכ(זוקיס 5ככפו( e!:ע'קרוס cמכסכ
 : (וf( ג:!וfוזרומ 5וfו.פ(סו!:'כסוונז:וכממווממזמוכ' cמח(מז:ו(פריסטע:וו ח(::זרח:וחיר:וסוfכמח rו , cמס Cר: .Crסמורכוזחחגיגז-'כמו 5 'ומו(יוח:ו'(~כ Cככ" " cמ :!"וכ

גנסי:ו;גןנ::כ .r:ןמ ס'נ:!ג'קמי 1 ':ןמיע":יכ"ימממזכיסוגחי iכ '·רו,פס (כiכ::ו
מ<מר:ו"זתוטפית : 'ווככטי;ככו::יחסו::נגחנוסויספס!:גוכ(חורסע"מ;ח תו:';:נ:קי~ח'כtו f·cרנ"(ו י::,,';:::זיור:וח::וחוכ)ג :!'rו'ס"רעיכייוכקווסזנר'סכ'י r(כ ~ jרו

 '::מכיפכו::כןנגו(נ!ימס ,'סc::וב<רסנןנ!יפסזי :Iיויסכ!ירחיומ:נןמ' Iמס"נופוקי('חזיסנגורקחמיוכמסנניס.וכס C;ירוכו'פנס .rמממנ::יו:י'(ירמ:כופ( Jכעו Sו::כמ

 .כערייצט ,כעשטריטעןנ) •אכגעשל~ססעןזיוהאטמ) .נסןתורסה



צבא /Iמדרsשקטזדףבתראבבאשמיניפרקנוחליזישרשב"ם
גחרגיררפיסגכחנררiכררררסירסגס~י~ככנס~עגו~נעניונrרגקרמככרוכקrכררכחrרפרגגגסיירסוככפrכרסכנרiכורח~כחחrכי~גiכעסיורסiכfנינ~
רכפיונו'פכנס ~כiי~וiכככנעiככככעגוטןfכrכוiכfככחכגחוגגככס~כו ~י~ננרiכד::ייירגכנiכקורככiכ~נוכתחiכגנככrרפרגגסיגכrכפרוננוiכזרפרנכי

רחוגטריןסעירונו'דככוכrכככיכי~גניfכג~ I~סיגכ:יסרינ"נופfכוו ~ I:!סנופ:שלא ~ו~נטנiכ iג"סנגrרוס •~יוסיאיתו :חפרכנוכiכסקיככו iגכפח
גננוס~ס:ייינכיסדנכי~ירינו י::י~ i!מ'קודסדנס Iגfכסנכרעיננוכגiכניi:ירחפיגוfכi:יכגגסיגכיירסוi:יfכrריסחגחנוסג •i:יrכfכיסעס~נןנמתירס

פוטרכיחiכ~נגןרגיi:יכדוקיi:ימיןוfכייגגפיi:יככiככfכrרי~סרחויסi:יי~ pחג
ס~ססכ:יסמינומגפירfכיi:יוi:יגגדחיובא)טוב-(שופטיםיוםעשאוהוהיוםואותו[ונצחום]מiכוננכע~רפגנסככעסססגומתו

כססרינ!"יכ tNרע"ווכ'נטג~סיrכi:ישבטימחהולאלבנימןפלטהירושתויאמרו~נסיסומפיגונניככוסנטגכנככגrרמ~
סגוכסגיככסתור~~חגחסוטסיוח"כליגיכנסיס] Jגנותריסנעססוכ~גדגתינ

והוכיוכ~גיוכi:י tiססהורסמונכריססחרגמלמדאמירנידבייצחקרביאמרנזישרא ) tiמי (וכססנותרוגח ~ tiוכננווכומס iמ tiנ
סגגסנטכi:יגסיrכ~גנטגi:יסיrכ~נi:י Iוחיהבזכתתירששלאכנימי!שבטעלשהתנוד'וס tiנסנסמו(מיס)ממותס tiמסגי

מ"וגטגססיrכi:ינססיסמווכריססחתס :האחיםעםסrר\כפוווכמתיסנגבכןינסמנרגiכוכמומ
i:יחrכיועסi:יכונiכiכירס:שלאג l/רקשאינו(מי)כלאי Iרשב/משוםיוחנןריאשםצדגססכניוכומרזגגכומגמתיגi:י tiכככנוiכ
געיוגמקוגi:יסרi:ייסכרקרקיס •וכ''לי .:.1 1 /ליי .ככניע~עמנמומוגפיגןחיסוכמוiכ

כמ ti;גפrררננוiכנניסגתונרמורייתמועא 7מההקבורשובןחמנסכמסמrרמגמסi:יככוסנrרכi:י(סרנi:י)ככמר
סיסרכממסוסומפסרמrרר;סנטמו tiיננחלתואתוהעברתםבז)(במרבוהכאכתינעכרהנככ;מiכמrררכסנטמ rtiכנרמס tiכור

נככספרמועןגגסנטכ"מ iכמגינסמגi:יס •ההואהיוםעברהיום )אצפביה(התםוכתיביrג.קינונפיגןכניככיןסכןגנrרנמננרעiכ
 י:P iככנכ(ב t:iנ :"חככסכןגתקןרגוגמאלהיםיראוולאלמוחליפותאי!אשרנה),םל(חתמרכfכניi:יסמiכיורסיסכניס t:iרירi:ייגמ

כוכמכ::יסמ Pגיכנמכונוסיסרכיסט:ייו(מי)כלאמרחדכ!לוייהושעורבייוחנ!רביגמ tiרזכ.ונ::יככiכככנכינrכנ~מיבכקרח
 filגגi:יסi:ייסנמ it:i:ייגחרמיi:יורורכגפיילייספקר iנ"רפסקרעמi:יססכןנמ rtiכיר
רכמסיגיגיסנוונ!רנוג!רמונוג!רחמנשאינו )(מכאמרוחדבןחמננושא[כססנוגממכמנניססניורכממסמנג
נוסרווסיותקונרמורייממנזככi:יככיעקרדא"רתלמידדאמריוחנ!דרביתמתייםתלמיד tiמיר[סכ!ר] )וני:i(נמנססנוגמ]נס

 :ק/ודו/נ"ס tiרגפי'רrרמגסנטככגינסמדר'ןתפתייםבירמ)דעשיראהגרמאדיוביוחנונורגiכוסתעקרגככiכגיi:יניrכמרגחעככi:יו
~וגסכייננרחרוכ"ענרi:יעגיומלאתלמידאמריוחנ!ומדרכיתלמיד]דאמריוחנ!ונiכנכוiכרחיגחi:ייגחנככיחי •רעו Iמ

i:יוfכובכו~//כi:יבכוכיi:יבכוגס:יוfכ י:i 1 י:iטמיאלכיאזיללאריו//לוהאגבואמרל Iריכ/נi:יכסיסגגfכiכi:יכןגiכזנירםi:יכן
געוכסריניירירוכייiכינקרfכ t:iוו"i:ינכrכי- / ~-"ל ,-ללתנסfכגח t:iנורi:יוiכ[סיו]וככסתככמ

עונרג/ר' Iווגענרסיוסממר tiסנמבכובב)(יוטיהדכתיבניאכדשניבמאןאאמוררנוכטסנורנסמסונזפמrררנט tiג
וi:ינסר;עתירסi:יומניוסו"i:יעוi:ייסיi:ילהולךרכ]נארמיהודהרכואמרלהולךבכהס ti~ירו;תiכוימככרוקרמככגכ tiוכוסגי

ננרמפגמ~כrר~ומסמדסנרימחעיקרראמרהואלויבויהושערניאלאזכרבןבלא~נקרמוסגנכיסגנוככרנכיככןגפגיטiכ
 ~וי:iגi:ינכוכס qסמכר r ~רקגתrכגi:י'סיכוג~~כןגכiכוגחכניוכיןסנןגבכג
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 i)ככי'וכמכסוכגככיןומוכןסכככירכנכיססו"וריםיןמעון t:iוומוכןומוזויסמכקיסי"מכסכי::יןכ'יכ'מכעכוכמםכוזויסמסגימיגןוסככיסכמכ::יגרגהינ
ס'ניחוכפגיסס iממנןכויסוכממרככיסס Vהסכויסכממרכככויסככיוכמ,ססיוממיןכי t:i iSגיכiכוספחממכימ[וסגי'י 5ככמוכעכסמעוןסכוכוכמכקיס
ככחכסכעכומחיןחםעסכנגיססוiגרייסוס::ומנוחוחזווכמנוהיסססמזיווסכהוגטכ iו::וממכהגיסהסעס(חוכחןגעכוהסעסכחגיןעסוסרסוווכוכיין

t:i ירומכירכוווססןfרrוזסוומכיכווווסס'יןמחכ'יגטכוti יוומייןוכקוסנגגמוכרוt:i כיןiסנסכעססימגוסמווסמחיווס'ן'ימתיסכומןסמה'סמ
נמ::יג t:iמר'מבכוסמייסמהין t:iיורiחמiכ'ס Jכומ::ימiכיסממין Pיורזוייןסכמור::יגחכומסככנוחו::י Ciגזונוח"ככזוגזוכ::י::יכזווכסיג::ינספוינוייזומ
וס t:iכוח'קווזוזווחכי::יןמככו::יו'ירכסמיןב'גגכגוומטס::יtכגגככז::יכנווןמו Sויכגיסב'כווכז::ימןכןכוכז'ינעיו::ייו Pגג::ייסממיןכסגירומ'י~רכו
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גיוכמיכמיכרסכענרמ'יכיכיסןגחכוקמנרק::יכעגיןמרנתסמטיתככוiכ tiכומ::יכימ'חנקמחרכנסיגכוכככועיגן pמסמרןiכחנקכמנס ,מ,"יסכיככהרקמי
::יזוררמרiכגגכחגוקכיכיתסר::יהוכ .ג::יגיסמחיס[שניושבן]:ככיככככבר::ימגקיסממנרסמעוןבןווכגכנסגגככוחנקיס::יגסוגiכחכקסמכומי::יסמכריס
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 ' P '::ונו,בסניממוsכסוט' Pסכימ::זוזכס'וסמ.ו:::ועעס רמ,"~כוfויממfו' eוכזנזכר'ומסעוכסממוכמ I1טומזקמ" Cמוורו 5יכוחורוחיומקיומרו c 'כעונרניחו

 :וסfכונוכוכ mכג P' Pככ:עמ'ע 5וכcר"ס Dעיי{ .כ:וכור~נק'ווחרזריו :ברממוסמזסfו ~' Pנחמוק
ובסין

 •קיברעיקל\\בע )וfסן·ביוחמת

גאבויםחדישיצג

ו:;מ Cטוממ;fוגי
fוכ~כמסיח::כוחיס

יכרפנסגםמס

כסקכ"סוגןכמגממו
 :tווfרחוןגנבס tכעמ

מסכמןוסfוומנכמו
 c 'וf ::ו' Cגייככ'"נכומ
ניינפרנסמנס

fוככחוממ"מ
יוfווסכעמכ:ו,,מגס

ממי"גכיבכירכfו
ויכfו qנכג Cגנכ'

 ם,,,ע(ויגטרfורסן
ס I ו(;::מ c Cגמ'

::גונlסכעחכfורס
ן 11:כרכנו"גניסיו

מסכחו!:מתמחכסניו
(כגי"fוגעסוcנחנן

 :כי) cכמ
;ןממ:ו(רןאוט
ממין;מס"זכ:::כי ::מ

כבכיר:-יו Cגגניס

:כי Cפירונו/.ממת
ככיגןנומ C ::וfומ'ן
כ Iמגיירססכגוין

C'II: וכןכוfI כועכ
ככובכ" 'וfמכה

 C ':!ו~כגורן מו~::!
!:כיכועכככיסכןכו

נכ'ונeיע"מכקיס
נכמוגין:וגורןוכבככ
סממיןני cככחח

:כיסס :tכפיכ:::וס
ו::ו::כממכfונכגירדי

::כיע"יס pמנ::כי
מןומכק 'וt"ככי
כסק~סfורמכובכ"

כממכעו:מfוומ:מן
גכמ :c't(נכיסיומ

fכיזןמכר\נכסס 'ו
;בנויןכfומ'וויזעכבככ

~\וממסמ'ן יכ:::
ימנר\נגורןנכיק
יוזע'ס;בר' :I ו::ו::כ

I: וכו 5ר::וגוןרכעכגו
כממיןכי I:t: 'Dכ

כוfוכוכtיכומגיריו
וס"טככניגןוכחן

fוכ~ירו Iוממיק"מר
tכוסומוכקיסfוכ';בו

כספרי:יבירfוסכוו
P רoעכיןכעיכיכיכר

r נמכ;t: } . יןוכענ
 ,.גכfורז \Iמטי

!:יסןtומעוןרfוכון
כררמגןמכרים 'וf 5מיו

מגfו' fIוכן וכ:!'
טוכ!:מונכן'!:כfורז

כנ'כע~וככיסכ'
מנקיםטכי::נכעון

מנJורמכוןכ :Iגטו
fומסזירו 'וf5 רחנוןכ

ומוכקים"מעון
סגמכו l/יר Iזג נ;:::וכ

רfוכון!:ימכי,כוfו
כרחינכ:וסמעוו eו

fוונחםמדנוחכ::נכוח
'סנכס :tז::יייט

מטח'כןנ 5ממ,'ריןמ
::מגוחי:ון וt~וfום
m כמ::יכו:::י{ךון

 וf~וttוככםממ,ירי!
וס)וכ" mכגירח Iג

כו:::יומכקיו יו"מ,,:!
מ'וסfומיןסס :Cכיון
 Oמכר'מיוכמיממד

e ככחונמ'מממ,נו
נמ~ויס'ג ' Pנחו
 ( f5ויריו mומדר'
יfוו~ •חכיקכ)(י



יוסףיד

בכינגינכיטיו 11
fו"כנרכומב : ,' Cו

ני(יוסוטסנ l/בכ
ניר I 'וfדי Pנ"מ

 : 1 '(פתס

-~~ 

יםכאונ 'חרושי
כפיחמיכו cכחימר
כמיחרfוכfווזוכירסי

כחכסמרזדנמכוקמ
ו(fנ'ר'ו Iממחניסו

{Iלכיוfנכמ(fנכי:וו
,גכיסד:כיכ cמ

fוכיfוככ jיר' Iממ'קט
דרן(סרמומיסוחנ

כ'כו:::ס(מכוקrוס
כ:יסכמכיקססינמ
כ sמ 'חמז'ריו Cחמ,'
ס'ו,מסחניסוחכ'
כfנ(מניסויריו Iממ
נ~יסמוכק'ססיו
c ח,כI ג':ומכס

 ," SכבכמIלנכמכקו
 .חמייעסמיכקוכfו

סמרזח(יקמונבכניו
כ Sמממזיריוגנניס
 C ':ככיוfנכי:וו

קכיכמfנמיוכחני:גו
וfנמיוIלסfומיוו:ו eנ

 f' PנIלכגגיו Cיור
ככיfב"וכיו Pטכסו

,ומ:!,כיורזמ(
fבכfב fjבמ'וס;מני

C נניסכוסיוc ממו
כגי<יסוטפכיוונניסו
ר cמככיגIלניוכfנרז

C כמI נניס(מפרירfj 
נו:סמכקומפר
קס"חיו,יס,כ
מר pוכ;כוירו Iכסמ
 Cכיסר'כמרנרו::ממ
 '"::ורוכ(פמר,כ"ומ

/lI םירכC נפיריC 
כfברזנfו' " :tיחסח
יירסי'יחניסו,fנכי

r ב .כעכ,ומיכfוס
כי I '"cכרכוס Cדק
רfניו,יוו. cכפר
ככfבfנכfביריו Iממ

וחכק'וכחסחניסן
, C במד (,וסfימזיר
וכfנככוגגגסיוכ(
 " Cקוסיכfומיוככן

כסו ::ו'כמס(פירו::ו
fנני , fSביר I'סח

fנניכונקמוסמני(:ו
ר\רסfנניסוו<סfנ
ירו::כחניסן(fבני
נס,מורמ Iכעי,חכמ
ס"כ cר P (כיסכוח

r בכיf,כ"ימרחי
סומסכמונירמ Iרכ

כמחכסי' I 'סfוסנומ
r ס'סc נכוJ מI 

{וסיסמומו,מו
 D/lעמףגרנסגניס
fביוגןסדיוסfבין
מקימומכי<ק"ס
 cכרמ".תוסרפמסכ{ו

r 'כ) c חקוניעסS ת(: 

כמfווכלשמא
ריס Sמ 'וf 5(יורמרמ
ככיוומי 5רקfנ (1כ"

דfנרמי'ו " 0 •יוסף
(ר"ו(וrיפמ (בcfר'fברז

גווומוכפיגןחיפכוג
ייועטיס cכפיסס
 rמ Iי(לlכט Vס

רשכ"םקיהקיןרףכתראכנאשמיניפרקנוחליזישא Iמהרש' 186
נזיfימ~ק~יןכו~ימויין~יום~מכ~פדזכרנרכחרומיסמ~קו~~וייםומכייסמיוכמים~י~נמרנימקיוכיומזררמrכ j'מ/יכמוחסגןמנןפזרוחממגייס
 כf~בכםריסמכןפזכוrכ~מיז'יג"סיןג~גמי i'ימר~נמיוגמ/זמכי'יןמגקירםוומפ/~גןכפגיסררמו~גםיסמrוג'יוגימפקוריוגפימיםנספריגרתגימ
םג"סומותןרג~מיגתממיהרמי~מסקיגרגמזכר~ו'יגמומפ/~יןכוגגמגמוומסוככריסוכיוכמימוריםיוססיוכונוןיס rמע,ווחגמנמרזמגקגעגו
ר~ rנמגיעוגיוכגין'ייווכחומסמגנ'יןטסי'יומוהןכנפמר,גרגמר~ rמעי"גונןגענוכ'נכגן~פמומיסימונכיומנקסו'יעפניסגןכנוריס tiעגגינמין

מנכו;רי~ןוכמכיונממכי'יונכמגינמ
גועכמני'ין'יייקורוכיןומוכומניוםי'ייואהבירצווחתימאונילמצוחליהאיבעישקילבככ\יכפרסיםוכ"וסמנומ:לכווק]כ"
וגממן~מידכמימ:;וסכמורמגקiכראכתכיהלאאהניולארצווחiכראכחכיהפןי IIופרסנקמןרמייהיבכיןבכונימגסון

 :כגבכוקכוומ,זוננימי\יורסקיכילןי Iירבכבכיןםתסגקסינוקמ~סוןםמתונני
ונגיכ~פrכרגכוכrכ .~מגיימ~י'יאיבעיקראוכחכינהואהניאורצווחוסףבנהאממגממקוסס'יומניבכרגסממכמ iממ

גרגמיככגמוגכו\יי\י'יגנימונסיוסףליהראיכעיל!קמשמעטונהעצהאהתם]~יערוכעייקוונסימו~ינכי'ומומיומ
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 •מסגיונמרצווח :כפrכי 5כרגמנכוןויאמריז)(יהושערכתיניהושעלהורקאמר~רסגוכימכח~מםממיוממס~וח ./ס

גססו~יהןםבןכיססמרוג rגגיכו~ם~חהיערהלךעלהאחהרבעםאםיהושעאליחחמגו~'ימקיסםסומנסרמףגיגנומי
וגו/גררם'י'ייבכר'י~ועג'יסםסיבסיומ'י , , " , 1..1 , •

כ:רססגהןגפםןכי'יוגמגר~קמןמיגטריואמרויעב]נשמרעעיזככםתשלוטשלאביעריםעצמכםוהחבאולכולהואמר
סבטמגמגתסמסגiכ~הן~סרמיכיערותנ!פורתמט)(בראשיתרכתיננישאעינאניהשלטארלאריוסףמזרעאאנ!כליה
 ~ Pמסנומסו iגי~רסוחמין'יןמrכרנרןיוסי.רכיעי!עוליאלאעי!עליתקריאלאנהווא"רעי!עליפורתכזיוסף

~ינכרנגרומנירס'ייסוח'ייויוסףכגי[מים](הים)שניםרניםמחהארץנiכרנלרונוירנו )מתשם(מהנאאמרחנינא
י~ון:;עגססגהכס~מובכריין.ו~ניםס •יילילילןילי

כסכי~ .קמן/~טונ\יעצה :ג~וס] •כהםטחשוזהעזאוסףשזרעואףבהסטחשוזהעזואהםיעמכסה
בכ :tיגו,סגבit\ייכממ\ימוכין jסכמ[כדיהארץנחחלקהולאלחלאלהאומראלעזרבןשמעוןרבקיזרףצט

בככננו~רןג.מין ti~חיגיכי~רמינבכינוטלמצריםמיוצאיהיהכיצרהאהללומקראותשנילקיים
קרחגמנוכסגיניסממנכיגמר~ויי rכמומנא!מכא!הארץנאיעםחלקונוטלהארץמנאיהיהמצריםיוצאיעםחלקו
 •יסוסבגמני'יס:ויאמריוסףנכיככיימזגליס)מתלונניםמרגשלח'יiכס(נטלווכלב]יהושעליסמרגמנאןומכאןחלiכונוטל

מגיןכוב'יבככ\ימוfן/מגמכ'ינ~,סיףנטלווכלביהושעגריס I ~ב]'עקיה.נדףכאך!.'חלiכלהסחיהלאiכר~~ךחיו
If I ", I • I גגסוכתן ,ר[j גובכנ'ירכבכסמה'ימס

וחנג'יסיבכרגרוrכונוןונרמח'ייבכר\יבןוכלבנוזבןויהושעיד)כבמדברקראראמרעולאאמרה"ממנאחלקם
מות'יןונרמגרגמינמוסכוחניחס tiכויפונה

גרגמיכינכרר~ייוכ'ייכמומוסנן tiמומוכמיןגכומרסרך..כוכימכחיוסףכמנגיויממרווגחינוסייגדוס/.ייוסףרבכמ rמ ~י~):אמרוג'.זיrזכקמננמינומס(
ר~ rומסחרןוכנמימגריסכ,וכמי .ו;מנו[לאלו :בכ~י~סבכו~~'יבכיןומיו~יןבככוםוגעיסבכוגיס'יס •בכיןעולי :~ומיבכיגי iכיסיס'ייגי\ימס
וסייוכ~חרןגתמכק\ימגריסכיוכמיגמיכיסמיחר'יממכקיססגס\יגןכגוגמיגריריסכ~פמררנוכתמ~יני~ספיימימוקמחומiכגימיןrכגמגסמיכי'יכיה

היה :מכבכויכןםמעוןכרןכמירמיתוקמממםוסס,חיחסיסיכיממגימיןממריגןוכמ'ימרןגזגמכק~מכריס~יוכמירממרגממןמגןכבגיכרממרן
ומrככמרנינכיסו'יונייגןגןוסומממכריסיגמ tiימונןגנון'ימרןמנמיוגממכריסמיוגמ, ~י~מס tiפיר'יגי •גו/)סחרןמנמי(וגממכייסמיוגמי
 :מכריסמיוכמים'יי'ירמוכןנסני~חמרמ~קנגיסןוכןכ~יןבכסריסכגימיגן ti 'Dגבכגמןני~ tiכ~יעו~יס~יןוחיגן;מרזננכיסהןעפניס~יוונגיו jרוfכג
וכעגיןבכםריסנגיסיונמרןככגס tiכוניגימתןןכפ~יססיוו'ינגיסכמגריסוממכמגריסנגיסס~ו~יררמוכןגנוןננגריסמיוכמ,ונמ .סמרזמנמיהיה
ס'יןכסכינמ~קןוכע~יןנמרןכככסוו'יגכיסרמוגןומrכנמרכרכגיסוסו~ירבכסריסכן'יי~~ממוכגריסרמונןגסיכמכ IIמ~מרזנמיעסמכקומrכרגכ

נגיסיווסגגיסווכמנמרנינגיסוסו~ירממכייסגםיכמבכסייסגןססי~רמוגן'גנוןומגמןמגחו:היהמנקיסיןוכטניןין~סמס~מרן-נמי
ומגמןוכגמןסיסמפרסיסויםמכריסמיוכחיססי~מכיסןני~ tiנממרמ~קגמיווכעגיןסמרזנחים'יןבככמןכסגיכמ~קןוכןככיןנמרזנככיסמןבכםריס
רסוסםסיסמנןנימרר'י rנר~ rגננfיכקמןרממריגןכמרזכונכסססיסמנןיrכיממכייססיגמגנון'ימרןומנfוימגריסמיוכמ,ס~י'ימייייממרנמרס

מנכי'ירfכןממגק י\~מ~גחיניגייןכו~ וf;~רfכזנחירמן:;וס\ייממיגממו~וfכמגקיסםגייטו~~~גו~מרזומנמימכריסוכיוגמיבככמיננימסמי ~י~
כמוספתממרחגייס pמ;סכירוכןכ~~גמוריםכו'י'י'קמיבככמןמכריסמיוכמ, מ~,~ג~ןומסרןמססמפקורייfכםנתןגי'י~מ tiרגמיכסוממגריסיוכמי

פ' Iמבכמרגלים'מרנניס:סנמ~קסוםכןכטמומנכבכרנומומן~עומריסמכייסמיוכחיםסיוכגrככסמנקיססכססגןכנוכוככיסוסבכמומרסמשןרן ~י~כון
כקמו~סס'ימכסיסמומיוגיגמינrכנקןגןכנווגנגיסוסעמנחגןכנוכח~גימפיכוריס 5מחי 5מיוססיומגיסןמכקגיטו;כמרןסכמוככגיסןס~י~

מרקממרינמיזזגכקרומובכדrכומח~וגגיןגמרנג,ס\יי~םגממבכיגן :eרוכקרחכמכקוג~ rויכדיקינומרסעכממיינמוי~סמוכר~נמכקןםמיומנכמין tiנ
מניוכס t:iינרבכנמ~גמסנכמורןמממנכוגיסבכרחמט 'י\בכנ\יוכעריסמרגניסמ;ו~ערסכחוןסי-ס~חוסומגז')ונמדנרנמרכרמrכחניוכ~פמר 5כוכח
~ק"ן •קימובכרממתלוננים :מכוחי~וכוסתגמרזזו~קכגי'יןגט~וכח'יגןרגכמגככרןמובכרחמממ~כוכיסונמממרנ~יס~מסי\יזנ)ו';חמר

יעקבעיוו
מכמmחס,ננ,ר\כן cמ'מססוכמר~חונכי,כגקורסנכ Cיסו'קעיס fcוסכמומיו JוIל"מכריסמ,1נ{יכ"ידכויו Jכחר~כמי~מ"ר jנ'ו::יססח~קיסמימ I'D ~כ'מרמfו'

נןכ cמ,כנ~כןכיסכ :I"רג(יס,סזרקמ!:ינמרגכיסמסfנרימייסמר c כ:!קfנ'דמססוזמ, :מרפסיסמי :tונמייסכמורמ
נןכ Cו::ס ,חר::'כfנרזסורמכוכעכיו ' \fריס c ,..נfיייוחיוcממיגריס fDנכמעסע Cווסיסוזססיסניס eרניסמה :ס Iנ C 'מרכ'וכסועסיוכ Cנמזוווייו . {""קטונ:ועצה

מ~קכעכרfנכ f' Cנרזמjכ<מו cורממככיגססיכע Cיסורעומ Dונכ::י Pתמ~קסכענוס Cמכסעוסקיוסיסגזגיסס Cגזורfוןכ"::יס I"פסוקזי~יףזמfנןר :tבככ,סס.וfנפמגסיס
 :תמכסfבומוינ cקמ cכרמין Cפור Cמיזזכיסמססיסגזגיחזסס Cותגכפוסקעכ"ס Cנכדfב"כמיס~ו :tכמ Cכמורס

סכןכןכמ,ן :Iסננכו mרנןכ cמגיו cמותוס"ט •כfברזחכקכסססיס בf,ר"וחוערת :מיזין .rממסיסמן
 :נמרזמכק<ססכיו בf;נ(fב"סכויבניר:ג"ומכס cךמסמנ Cמיווכו:ו .ממריכfבקרfנגמיכו~ c"מחיומ,כימחמיומאי

יוםףעץ

רומייי ~ pגמיוסוח .חןךמוחרקוחכקורוחססוחסמרח'יגכ~גרחסמח Sוח Sמ jכחופסיגכטוםססינסגפסוטוונחכוםררסוומס •י::ווטנכ~ססויארמצח
כוךנקחנח pמרוחםפגכממג::יfו 5יוככחגטמנטחגכ~י::ויפריחניטfומסחנחיוסףככי,~וס::וועי~וונח ~' rנח~סויקיס::וייוכגח~חססחינ::ו

סספגז 1 'וf~ו::יגרחס::וךנר~נין::ובכיןניןק pפ::יטים ו::מג~" .ס::ווחנמרח::וטניסיגיסמה :ת)י(יפחסגיו{חווחי Sר,גמרחגחן 1וכחמריכ .ווכחנוגחס
 'ניחנכטניסונניסניסחעיכחם{ןכחח 5ונגן .נוו~סנוקח~יי~סניעיגונרע iמח S:ייויק rומרעופסעוז Sכ'סוחסרעעיןג<םכין , Iכו{יסס pמ,סיסמיס
סעיןניןומפסיקי!מותזימכסיןנניסןע~ף Sםסמיסגיוזסמיסחוןכרחיןססןנ"רחסכסחרמסכיסמססגעכין .נו"נזקמגיוסנרמסובנר",ניעסעין

{ניכיסן
 ~ •ה\rפrפעןזיך )גf •ןםניןJוםה



,. 

תוספותקיטקיחרףכתראככאשמיניפרקנוחל'י!ישרשב"ם
ומ"מג~ג'מיiכ~כמיזויורע ~י~;חחכ;יומiכמוiכמח;;י~[שנאמר

כהוו~~מ"וו~מימ~רגגכחגקגרכווכו ~י~מסמפק ר::י~כמ~
גכוכיסככבורrכגבכוברבסקיכ::ר l~גרוגוגומ::ר ר::יר::רמסכומג"ויזוגקסהס
~בממזו;;ר::רייוכרגככיסככככורrכ~במררומ~חמו ).~(זווגיורכוהמרכגכ

 ;" Sווכגביסבככורמכובכברכפר~סימ
 ~רו~:גוכיר~י v"גווגמ?כגורסבוחיואילימאחיומאיההםהאנשים Iמחיויפונה
ככרפ~ ..(רףו~גסופ~ו..נמ;ורממונורתולאכר)(כמדכראחרינאמראכתיבוהאממש

ירי~גן Iג~יג~ומככימ~כמיזוסיוריבכו::רול 1
(רמס)::ריה::ר~בכ::רר::רוומומזכ::רסממונווכןויהושעיפונהבןבכאםכיאישמהם
 :כמיזכ::ר]~ריוכככם::רירכככמגןועדתמתלוננים •בחלקםשחיוחיומאיאלא
א"סהרשמרגליםוהחניא •בארץחלקלהםהיהלאקרח

כורגiכיכ;~זיקובכבכיןכוכח 5ימ;חחלקםנמלווכלביהושעקרחוערתמתלוננים
פ'מנרוזככחרוסיכז~ובכייוונו'פוומלאומרלמרגליםמתלונניםממישfו)מרל"מ

 •רג'מחגקסםזויוחיומאי :::רפובכגיסאבינו ) 1(שדתניאלמרגליrרננים Iמתלומ~~ש
" 1 U םחיוממו::רחייסמוזגקוממםמ"יכפי •נ.סא
 '~כפגימזכ::רגוגמווםמו,וםגכחגקסבתוךהיהלאוהואצלפחדזהבמדברמת

וביסכםוןוה Sכמוfוככו~חייסוה Sכמואלוהועלהנועדיםמרגליםעדתזוהעדה
;מוגכיסמנגרבכו::ר"נומרורבכו~/וזמוומקישמרכמשמעוקרחכעדתמתלוננים
וכfובככו~"זכמבמ/,וזוכקנ::רס ~יר::כמ[מתלונניםממישלאומרלמרגליםמתלוננים

ח;קכ~סרמ,ןגרממויגן~במכבכוגסי ;ל Iייל"לליל
 •רג/ם t:iמי\פ/"ימ::ר:יראייכבכו::ר"כשדמקמאןואבפפארבואם]מרג

כפחר 5ז::ר ~;::\ו"ו"בכקממו::רזווקנפ/וירתווכלביהושעאיכפוללמרגליםמתלוננים
בוכiכיוםממוונמרוםממוווגורג/בכ"~שכעדתמתלו'נניםא"לישראלארץלכולה

~גמ Pחו"ג~מקוסם~וממזכמו Pנחגי :קאמרינ!קרח
כימוומפםו~מרבונרור~גזגריחיךליהיההשיממונישמעו!חידמארוכאקיטרףIל
I 1 -1' " ובכ"פזובכוכככנחוסגןגכוהיוסממוו

וי~יונפסוקכו~נחכפרטתת"ימ"טהיהוכךעקיבאר/מתלמידיחבר
יוסףככרביתגנומקסונו'יסימ;גגימשההיהיודעגאומרהשיקמונישמעוןרכי

כוווקיסיןומתגוםמיזיגכככיככיי::רמככוהיהלאאכלהןיורשותצלפחדשכנותרבינו
יף,יוי:ון~וקרסמומוכפןיתנככ ? t:iומ'וראויהלאואםככורהחלקנוטלותאםיודע
סבכרגנימכגכקגםמזכםiכככויעגכושז'רואלאמשהי IIע,יכתבנחלותפרשתהיתה

נבכנווכז~כו S::רהגננוהיוו~םהמ- • ., , ,
ירבכrככמםמה::רכמווממיומני~סמשההיהויודעידןעלונכתבהצלפחדכנות
גייגתו ר::יר:: ר:: rגסיככוrכככימ::ר ר:: rכמ,וא)(שמרר.שנאמרכמיתהשהמקוששרבינו

::רמח;גרגיןככיiכ~ ~ rכמ,םירעגריכאיזויודעהיהלאאכליומתימתמחלליה
גריוקחסמגמ Pמכחןגמוו'ם rוסכiכממוששפרשתהיתהוראויהרמתהואמיתה

רגיורנAחככמיה::רכמיז~וירככוממםי~י~ 1
כחיז~כירבכגךיםנrכנמ,סווחןגמ~ימונזכ/,ונז~סומניסויססנמ

ככככמג~ jוי 5 ~י~tבנמגיוןכונכוויםסג!ר~נכחכניגיומיiכ~
r כמ'כ,רבכמגמוr במיג::רככגמג::ר::רו,גרגוככית",וt5 גמוגגופ::רויג::ר

ורמ,'"ומומי"'וכו/וםפןגווס::רומכעפי::רמכמ jי' Sומיןכוממחופו
ככס::רם::רומכום",iכוו::רבכריסירבכוסכממרסכריגינכית::רחיינר::רי::ר

~ערו!רעו'פגככיJל~מו!רו::ריוויניןםנגניכויסמגמומיגוו rרבכ!רכככ
נכקוסס::רייוככפrכי 5רגקנכו.:רהוספו!רסגiכנו::רנכירםכפיכומריסוגן

גיוומומויסס~יוגiכגויוםנכיסוגםסםג::רמונעיס pבiכחכו~י~
וiכ 5כמחייכיסמיןםוכ::רמרנגיסממ1כם~גמיזכיככסםגמעג,~סי rסגנ
םמיג::רמכמג::רגמיר::רו,כעג/וגמחויסויימוםי::רינגריסנמוחיגכענכר

חגקכ~ס ר::י~וכממיםונכמתיסזונכסיסי~ייוכיןחtבבעךזכנכוגיס pממפוס
מכמויס 5ממי 5יייוככתכוככיסס~יומע/סוזוגקןfוזכככי::רוגןגגוםכמכמוז
בגfונכוSיסמי Sכיוגמחגקגמיגונזוגקס::רסנןגיסגגוזגןרמורכיתג~וגנכמן

מ, Sכיוגי::רסכייממגמו::רמיפווזכמומחרמחרגכזוגקכוrכינ::רמהככוגיס
" S כזוכק::רויסiו::רמרוגfכמינכוומיג

ח;עזיבוסככשורוורמיכiכמימסקגfו
 : ·::רמון]גהrר;ק::רומכו;מ;ורמנכי::רימ

כככ::רקומיוrכוי .מחריגמקומברהכתי
מקיםמיק Iג/ j /ר::רנבכיגיגומ::ר •גי

 •ורכורתגיחכוווכמונכיסמתככוגיס
מכהמ •כפrרר Sזה :כי::רמפםרוכקמו

גכוזככעי;גהיגר~מו::רחיעח t:iדפ
כ::רקחמוד::רגוגויממגנחגמכפrרר 5

ר~כי::רסב;ריסנכןחסר t:iכעיגיגוומ::ר
מכיוכבסופיכרייזכמד::רריי~מקהגי
גחןנכדניגמנכומומוק Iיעונמרנרמה

גמו~ממוומרבומ::רמרבו;~כוונממו
כפחר S;::רכן::רחמוימרבומףגפrור 5

גמו~וחייקוססר::רייוכסמעיגודמיג::ר
ככרמזו :::רגחגיוגו'::רער::רו IIבר ר::ור::

גככר::רמזכיבכרנ::רורגהיב .נכוככיס
עגייגיסמכ ר::מר::מםו::רזממ::רוע::ר

מiכככוגיס'אלו::רםמי:חזכי"ר)(במרני
קרזוסכער!רמiככגוגיסגמקוגרנכפוס
~ייבכריס jבכרiכ,גגחה~,גוכ::רורנהיג

קיורבכרהרקממרו::רחיז) Iטו(טס 'ר::בכג
מקיס'סר::ריח:רנכגמממסקגמנכעו eגמ

::ריגיכוימrכרגפסוקגרגהונ::רומ,כ
(ממ)גנכיייםו::רנכונגיס )כrמ(רייםו

rכםיככח •מקיפכמוסר :::רמiכגגרגיס
ומ"וני::רגזכינדגמגיוןכ::ריקסגי~

מיבכחלכולה :ו::רוכעריס::רער~נהון
יוכ::רחגחוכג~רייקמגמו •ריסרמכ
נכ::רגמנכוסמ::רככג::רככסויגכווגרג;ןיב

~יינכקיפרגמגמו'ררבםכנכמגםזכ~
קיוני~סזוגקגחכוופבןגפנןגכג

רמקיסגמ"רחגמכטו tiסנמה;גרגיס
רמפיו;מינףמיגמומקימיגוקיימחוחגועונחוטנעסבעגגגrככמגניע::ר

 •~ויויםוrככגפזורםנוכrכוביוכ ר:: t:iככ ~י~יורע :גןגכוגמממגףחוrכגק
כורגהיכג"ו)(רף 1וי iכסג\יגרמנכויגןננכו::רןגיי 5גריגיסט::רויגןכנכו
נכוחכבעווגמכפחד Sרבוכה " t:iונכבכטווו)(םנכיהונכםפןגקחכוםסםס

כדגמיגכנן::רנiכ t:iיכנכיןנכפיםחגנכיגףרמיכמועורtבג"::רנכוכסוף )ר::י~(
מססכפחר 5נגותך::רמעגיועיין )ר::ו/ג(רנויסגומיןוכןמססחחרומiכ
וראויה :fומוכiכrכיגסגמוומס(ככו)גייסחגוככוחסכרגקמןכמדו

כ'::ריו ::tמקוםגהrרייבוגfו iגפזו Sכוכiכדגווגמחסiכfונכווחס .וכ/::רימ::ר
נכוחסיו!רמכוiכם::ריכ::רגמינכומיכחו::ר"ג::רמוו::רמןחסרוה::רככופוםיומ
גירג:ויברמנכ/ו:, •גמיזנ::רשהמקושש :::רמעםיסמיוככו Dסככפי::רמור::ר

עיון
 Jזסכ::יזר'ק"גפזכמ'זתכיfוג"fוזחסס.וכרfו" ::tמ "<בכיגתגכמכותפ'כיתסוראויה

כ"'ג"וfומ~ס ::tכב<כוסזגרב<כ"גסיק::סר ::ftווסזגרס ::t "~ממרכפי Jמזף
ס ::tפרגכממכוכב<כסב<וכ!:ג!::גיכמ"מגמרססזיכיס <במ~~fוףס Cממכסכג"ג:::כב<כס
ורfוויסקfומרכגן Jוגורע"::י cמ"יסירזערקfומיעכ!:יוfוגכ t::Cמר\ כI'ג"וכס(חגות

יעקב
סמסוfוימ-ייימסג]כיוסיוזב< "'" וfנ:: ""רכר,וספית :ב<וכ!:מעב<סו(fו Jוכו::ייתס
נ"ב<כ"נזף Jנסכ"זר'תfויזfו ""כפימוספומ ' Cמקמfב'ב< HS • Jו,וחכקfוכfוfויכומיתס

',לו סי,,:!מ!:סוfו"גגסכמחייגכfו וfמ:!ב<כיוכמ:רמירגו Cכמו 'וC fרfומסוfו' ''' Cגר
 :סספקעככמיינס Sר וf(מו Sב<כ"קג"ס~ו::fווכ

 ~י~קי~
כי"כ~fו fjויוממשממח"י:ג!:כfומרנמימ" CC וקמ,,:!יגינו י:: cמ"י:גיודעמ .מייס)(תיית 1נ~ו~~רנמ 1 ו:,~מ~~כיעיוכ~ימ i~מטפע-,מ~כי'י:וס

" I 1" , " , I l' >ויו::ייןובfןק .כ::ירגמימ::ינC ::וין יfו)fמיזב< וC ::זי(ן יf1ומרןג1יןרסוככקי"כ סfנ ' l גוכמ~ותפוטת::ייח::יוראויהJ . כקP כמכןונימוןי"כ .מסיכיפרעןח ?~ו'מקוטטיפרטתכמ~ותפרטתc ::ב< זe: ,H "נ::ייק"מוזיגןכ י::יr: וןf')גגJ ונfוןf
נסוףfורי'וגרנספרמירו ::tן;מןנפירו!:::יזנןיכןכומררן Sן::יו::יניוכfוןסןfו .fור Cנגוסמנ~כ~'ןמ~מוכט::יייעימנכו ~רמוי::יגנכיס::יית::יטכי~מפוטת Pכק
מסןר::יזכככיק"חסריט:ג cמירב<כfווfויןמקככגניכו י:: t::יןק :eמ:געכfושר Jפךנrורוו"::ין~::יךךיךוכ"ותותיר::יגןמסוס .נ::יע~וrוןנסרר ~' rייכדפרס
 :מסיכיפרעומכfומרןנתוי::יכמוכר::י 'tוכקוסרפיטתפיע~ומף .::יויןעיקיוכט::י י::יי::ויוועקמככר

rכק י::~מוP מ"ס)(תוותתמ~::ינכזות~פתומ י::י~וגיממוכ'כזמ,ידיע~זגותדמנ~כ~יו::ימ~מטוכועיגורמחיככטוס~::ינסוף: 
 •גליינט )וf •מןגרתז-מ-ה--

כך"ד nעווי

יוסףידצר

 fJומכקפסרי 11

rC'D וfp ספריכ:כיכ
ג:יקכfו 'pcפ fJוחכק

ו.fוחכקספריג
ספרידקי"ז:פיקסfו

ק"ז fפיקס fIוחכק
וזף Jמזףכס::יזר'ן

 :ע"מ
-.", .. 

נאדניםחדושי
מכינסכפיכחכחס
כ::יסקת Cמס::ירfו:וו

e: מכניומר(תרונI 
 Iכמfוfו flוכעיס e י::

"fורוכנמיוfומי
רמסי(רטוחיfומfו'
ו(!::כעיסכנכיחימfו

':רמכחרוfויסכוג
ד"ןן(מייו::יד::י '(נ

עגרfומי(יי::זו '::'סנ
 'וfכlוfקרמ,ככוחיני

ייכן Cגוומיכסוסחקו
מכקכססס"ס'כיון

כעיס C:ומןגמחד
מ"סמררג" :feוע'פ
fוכfוווחן 5מממ,
ריס Sמ 'וS f(יוווחי

רכריירסןמחכמחגך"י
:ייר Cמ:וסוטווח

כפיוכמרנומ,בכע'ן
מככיומרנוו cמ

גמכ'ןר:וי ::iו::סנעיס
fו Sמוfות:גון cרfו
C מ":ונכי:ויוC כיס

ומממיסfוכף ס,;:כ:;ו
!:כיר!:כיוכמכ'ן

חכףיס cוחמ:::כיס
ריכמfוןחו!:כבכ

e: ג:::ו סיר:!(!כתרגי c 
 Jככגןו ' hוממית

גכ!:כחרג:ו:ו!:כעיס
רנניקריווי(כן

יס (~עמ!:וסופריק
כ"ו ' C'O (וכור

בכדר:וכס:;כמרנו

e: fו' e: l גיכעe: וכfר
נמרכוסיימרונ:ו

 וfכ:!fוכfוומסמכ
בכ!:ריסכג"יבכוכג

יגוכ'ןנfוניי,מבכה:ו
דנו::כעיסנומיfוכו

גידמכיfוfויפכוג
 :ן)'(ימכנקחן
 ו::~מכי::וויודע

:!:כמימ::י r מ::יניכו
יודע:;מי\כמכfו
ממומית::<כוfו Iגfו'
 t(מכמקי Cכפי Cפירו

סמסיוממכ,חכfו
ד"fויו וc 'fקרמי
:וfומור"מימסגכ

חיכ::וסתסנמירס
fויגfו •חכקfוכח

סי::ויררב<כמימר
זחמיירגי,ו ו:: cמ

כבכ"ו Cדמ,מק!:נח
ח"כו:וו i:וימת"וח

":ויfו~רfו:גנכfו
נכססדר'ן'fותמי:וfו
נ)'בכה"ע(יף

סחסכו!:סמרר

::יודיבכסרעדד"וכמ
ממסוממימ:ונfויוו

:וימ::וו::בכסכורממ
כסנכזכריומגדף
כימ!:בכ:וכורfומ

 :ן)'(רמג
פר!:מכיחסראויה

יןיפנ(יכמגכחנימ



יוסףיר

 ~יiXעגיכהמא
רי Pכנ :הנימנוו

 :ג"כ,קמ Pפ'מ'יכק
י"יזףיוממג

מ' gזיסעi:י ~'ע
 :נ"ע וf-" 9ורנ"ע
!(דרורנכהכהומסר

נספריוע"ן'פכ"ס

מ o;;י'פכהםכרר
p כ'ג: -._ 
גאוניםחדושי

נדרו~' .וכו'מ~ס
נ!:יר Cמסררנמרהי

ומרן i5:ימקרמעכ
נ~סכויר'נהרוזיס

זוכיכמנר'הממר'
כ cקר;יוהמוlחמר
זi:י'Aכוזומ .ס;;ומורס

רניממרכרו'נזi:י
i:יריןגגוןמכהממ
מזוכקכחכ"זגהינ
מ"נכהכi:ימסרו
נכ" j?'והיהמןכהינ

נכומכן(כפזון Pנכו
ינ Pוכזונרומכפזור 5
רi:ימכעכi:יריi:י Pנ

רר..סזסi:יענריס

זi:יעכיןמ"וכיכנו
זמחפכגכיוןכזס

נכומנחומרעמ
זוכקכיעוככפחד 5
כק Pוכסמ:סכ 5מ
ויקרנ ד"י:iי:i י:C iמ

מ.פעןחמרממ י:c iמ
ס cמ י:i"כ- . cדו Pכו

מכמכקס pממריכן
מה"חיןומכפכי

יר..מכעכ"כק .rמס
חמר:יזi:יכענריס

:יומ,כ'ע Cרנ 1כפכ'
מןמסכקכיוממi:י
מi:יכורינככיכעוכס

ירממעfומ"פרכסיס
 י:i":וקגכייfו Iכי:רמ

מזו:ינכיעכס cמ
ו:ומדר!: .ויכי 5מ
P י:iו'מוfיכמ:iווכ

מסiככקס fPו jמריכ
:ו pממ'ןימכפכי

יימנמרכק .rמס
ס cמ .י Iמכק:וןמומ

כיממרס'ר fcוידע
ר cמיען )'כ(וחר/ון

ניכהמכמס~ח
נכיכעיכיכ"קרי!:כי

' c מנימיכחככןרחכ
חכi:יזסגר"יכמrכ

 ' PPכר cמסמרו
ס Cער cוכמ .כסס

ככיסכןמחר 'ו:
 (""סנוכפכחומ

 מנ;:;רימi:יועוג
ינעמ ' ip:יחמתיקו(
יסיסh:ימחיחיקי;

:ומכןמי 5נע 'ו:
1 i:י C כמנימרופע

 "'ייחס'נפזר"מ
 9מרpמככומככיס

יכו'סו~יגעוכסוגכר
ר\זרמכע;ייי jימסכ

כו'כגעכi:י:ימכיכ:י
c רמ~וןחכוכחמר

ימנכערימחרוןיחכי
יירעi:י .מכ:יוסחין

יירני(סמכי 5ממ·
מרע:יחכיגדגתינ

s ככ'וחכיכימfס 5ר• 

קטזקמודףבתראכבאשמיניפרקנוחליזישמהרשווא
רמכ t;1יגכמע ;tמוימ,~כמ •גוןו Iן:jמחכנממלמד :וק"ככנ,ספגi:ר Iר 5
ס Iמרנכרח Iמכזקממרי Iממורעיס Iכו I,מן Iממכנמו l ר:iו~וירi:ר I:i ר:iמרו 5
I:i כמpכזיככוfרדכו~כר:iגI חכגנכגיכמממI ומנוחכחכנמווחטב:ינכימנכוfכ,

ו Iומס Iכככסס I~גכנכfכו Iהגמכמכfונכר,מומטעוכחכימוככהכבוfכמi:רידעו
ro כככסכוחI ס"j:1ורן j:גחונכןj:פירן

מקושששנתחייבאלאמשהידיעלשתכתבגחרזגכוגגס Iגמ I:iנכן:ij:רכחככמח~ינכfכו
זכותשמגלגליוע'ב]ללמדךנשםידועלונכתבהרכריזi:רמיוג l/עגמכימרככממרכrכ.
מוו ר:I:i iנכגfכיi:רוהו Pי Dיכ pכ pרi:רכמ ~נfכן

 .: )חייביעןווחבהזכאיי I Vיככס מ,j:ןנכהכנמר~ lP ר:iנכ*רמנכר
טי)כשמיר,נחלתךבהרותטעמותביאסושםקא ~ 1וi:רכנfו pנכנכi:רפיר I:iיורע i:'I 'ר:iוגרfכז
נתיאמואלאנאמרלאתביאנואמרfנ~עת~ננזרחגרfכזיככסגמ I:iיורע
מתנבאיםמהיודעיםואינםשמתנבאיםמלמדמfכסומי ~ Pרו ~נPfרפע~כמגחממוגון

אלעזרולפנימשהלפניותעשדנהכז)ככמרברכיקחמ lpכךס Iמגגכ"מכמנחממרוfכ~
 • "i:ריןייס~סנס*י Pככפרi:רניוס Wpורך.,חכק

עמדו~פ.שרבהעדהוכלהנשיאיםולפנידבהויוחקיסגז~כוהגדיעוכממ:ככנמ
לפניעמרובלוםאמרולארבינומשהלפני " rומכ

מרמנ)אלאהעדהוכלהנשיאיםלפניועמדובלוםאמרולאהכהואלעזר
היובבהמ"דאלעזררבימשוםאומרחנואבא •יאשיהרןדבריודרשהוהמקרא
לתלמידכבודחולקיוגמ"ממפלגיקאבמאיכולםלפניוענזדווהלכויושבים
הלכתאקשיאוחלקיזאי!והלכחאחולקיווהלכתאחולקיזאיוומ"מהרבבמקום

רלאהאיקרארביהליהדפליגהאקשיאלאאהלכתא]נהלכחא •אהלכתא
צדקניותהיודרשניותהיוכחמניותצלפחדבנותתנאך •יקרארביהליהפליג
היה)היום(אותויצחקבר'שמואלדאוורדברושעהשלפיהיוחכמניות •היו

רשבוום 188

 ~~ Iגקסמסיורבכ ~ 1 ר:iסגמוג II ~ו) l/ט(נמרגך~ו ~ I:iע Iמ:י tור D~מ
ממו Pיירס Iו~קרוגן:ij:רנכיס •זטחשמגלגליו ::יק~גrרכקמס~מור~

ךוכח~חנכור~ ר:I ~iסק~ייוכ •ורiדכח :~פזרי 5גוכמ .זכמיע~ : ~ Iרןונ
 :נכע t:iנכ,מחריס •תכיאסו : I::t:iנכקו •חייג Iר Iעל :בחכקגירוןגfויסגו

מנכר~מוi:רומ . ו:: pמגפכיענכךואפשר
כמ ~ ;tממ~עורכפכיזכfככ"ו:יכוכגגוס

P ~ו •לומכיןמלעורכמp םמכעזרגס-ר
ס Iמ j I:ןכ~כפכימrר/כ'ו:י~וכג~וסמנכרכמ

 I~פכוחלכו f ~ :רבג.ך~ Iגפכגןומוזכ

'ינכקרמ Pר fPוכמ~ער::וגוגס Iמ lP~כ
 :גגוסמנכרווכמ )מכ~(וגוונ •ווכן

גמוג~ומיכו Pגi:רו I:iר iככווכרודרשהו'
 ~ Ciונ Iומקונ ר:p iמכפכיומעמוךכ~(מרפע
עמרומגעזר[ומקמימכעזרגפכיעמרו
עמרומיס I~כסומקנכיימיס t:i~כגפגי
והנכמוךכ~כהיבך~מוi:רמ, ]~ iOOכפכי
מ,נכזר Iוככפס Iמ ll:i '~כי Dוג~ער~כפכי
ס Iגi:רקר ~ 5רויוכ PI:iגפי~יירכ ~ I:iמ Iוגפכ

ון t:pררמםון pמככרגמכמייגכןp.ק
 ~ Ciונ .גז I:iו Iו I ~כנהס"ד :וכ rt:iר

"כס'~פכירבג.י~:ועסדו Iכוסימומכעזר
t:it:i fגנווחכקונידמ ו,,,ג "וi ג"כוכI רI ס

סגרזוכןאנא :יi:רס Pרגוגנכר\ס
רי-מרבן:jגו Pחן:jיכוז~יגכ •rרוכקיו
ן' rIרו~ק l'Pסכרי~ tiיfכורניני::ו:,כיחמ

יקרמפניג ~וו:: )' P(ודרכי"יוכםi:רכגורמrכריסנסגויחגקו I:iגי~ pח Iכ Iורמ pקר Iר Iכמ~וכ •רגיכי~נ Iךפכהא :i:רמקרממרסס~,כו
 : ~ Iומז pגימכי,כווימ Pו Iמעכונןכעכ~ג~ Iגעכגוfכ~ס Iכיגרפחחמו 5ונ l:iכ •דגרו ~ע~:שלפימרזנדרו .חנסכיות : ~ז;ז~כוורמג ti 'גגג

חרי/ף'יעקבעיון
כח(ומנייIוCפיקסו::סוסרפסינמזרו:: Cוו .וכו':יייכייי Cרדכיונחנמיותכי DיכניJ::יכ!ככיותעמודנה :נ'יג"זרף:י Pנסוכחרו::יטע"ן .מניממיאלא

כחי~סת Cדרזימ:יcק:י Pרמסרומכק pכמכi:ימ Cכרפוס"רi:י C נ:" Pי"מ:רמכ;יסעככפייס Cכנגכסכימןפ'כיכקוןגסינמזי.!(כוגממגס •מכעזר
ג:כתfוכמכ"מיכימכחסדירי::חיע'ק •סינוספקסככידנריסכרמויסי'וממרכתחינס " cרחגןז:וגמפכוגממגמיימi:ירן:י cמכי Dכני I"ייררכתינמרס Cככפעמחיס:ייי

:סימסיכוסכfוןרכ,תסיניסמגח eכממי Cיר Cכימרמ:יסייו Cרכמינכימככסיסי:וכיח:ייךר!:סיסמקרמ Pזסרנ::כי:ירבכ:ימכימיכמני( Cיוi:ייי Cסמדרננימכין Cיי Cגגתכ Cנחומ
 Jכרוכמ r: cרמPמיןכי:יככימיכחמסכחמיי Cירנfונגסגנכיחי(מ::ומסfוחייר:יi:י"ייככ::ספככגמחכ:י:כחי:ימר'כtמסרסממריכןדמיי"יככחסך 5נכומגני!ככסמכס'גמו
:ס Pיגןרכריעi:י Cכס'מ:ייכנרמ.יעודזינכטכ:ו סי:;(נכימו::כ:יימיינמסכמנמחד Jד'ננ'ס Jנ' cנ::יימכמיחיס Cככי Dכימח"כ:יפד"כי Dכמחכסכניחכפחד 5כככימכרמג"כ
יורנ::מסכןו::נמ Cכזרייידעימ '1:וfויכו.ועירכררו!::י Cרר Jכח (,מ:יכמכייכיוrכ Cרדרכיכ Cכככימר .:ייידקכיומ 5דרכt:יומחכמניות :ימ:יר( " ;zממכיר~יוו::כי(סיויכמ

:ינ(נמ C tכדרייורעומו::כייפי'ז'כ cיר' C *נן J 'ח::נמקיסמ Cיור:::ינמדרך::;כמ i '~כמרןבכסיכחעממירמנור (,מכירקכיימ 5ו:::ייוכמימרמ,כמירר!:כיומ Pיגמכיו יי<::!
מומרח:יt:רר:סממיכמכ"מכנחנסןנמכ::יקריסמ Cכרר י:: Cגדר Cכיוןיק:סכנמקורממס rחו Cכו::כמזרכויימ 5:יt:ייכמימרמ,כמכיימ Cודרחכמכיומ:ויי Cניכ cרככיי' >Iוחסיד

כגרןיכרין 5כי"יכמס cמ 'כ!(כ:י iC:ירריממרי Jגיחסיור::מסכח Cנןנמחיןסמ cננכיכןר:י 5 'נrכ cכמ"מירניכסריכג!כוימ 5ממ,כסיס Cדכימע'גייי!כוס 5ממינעכירכ Jזמ
ז'כן'.רמנמכמרתי cיכורעססיי",מכייחי Cרר'כ r מ;;כרחסיכע"ר . 'י:כפכימ:פען:;מיהריןנהור:יח:ק::יכ!כו::ס Cמ,ויס Cכמכחפיכייכי 5מfוןרמכ cמ'rכתסכק Cכ~גיכסוגורס

יגכזי י:C iנרפגיזרכ (C 'Iככרמר cמחממכמי:וסרסממ;רכמס Cי:יממרגס Cמ' "ס::וכמירס~:ר:נןכפו::י Cמע::ימ:ינינמומעזמ,נןכמממרירגיספריסימ 5ממכנעכסi:י
חמיסכקרככחכ:וכסרמיחיןינריע:ייי Cו' ו:ו:::'נכיסכמסכיi:יייר cיכחכחכסייר!:מנתחי!ככיח:מכמדסכמיכיחירסנרמממסמכמרככ itl:יזכזמ(חןמכימדיסיס Cנכ :!'ג«ימ"כ

c חחנככמ::: p חו::כיc ינמכס:ייכר:eועכחרחמנעכרסמינכc מרננימכמגזכ:י:cנמכריוחמ
ממכסכ!כחד 5נכימיו::סיסוסמי(כמכיןכמעכ"כמינ Cמנרfכמכיזסיעס:ימרןממכקכמכi:יככככיסi:יכ!כחז 5נכומיכ( .כמכסמ Cייר:וימ::ייגיחממני:ימחיסכי:יי:יכמרמ pימ;ר
 'י: ' Dרכררcחtוכיוןנכt::יזנריכ!כ'כפחר 5ינכימנמרוחכקכיי:יי::ינ:ס:ירגןמככגכומר מ," cנםזכרפ::יחרוממכקכמכi:יכי::יינכסיוכרמר cמנrבס Cיס Cכמיניכ(יגי'כיע:י
כונכרירנ'ממכסרמתס Cימכסכפדח 5נכימירק.רככסייס'וז::כמרןמכקמיכ cכככו C 'מיכממרומ,יגו'מחכסן::מומסימכסמימ Cגכקרמיסןגכו:ו(ו::מימנמ~פר:ומרךמחכקכמכס

כר1ןסכסi:יככין:ייtווכמימכעזרמ:סכ!ככיכסקרנכפחר 5נכימ:כמעורריפ"כ .מזוגרוכסמגמ:יכוחיןזס ' Dוגס Cנ m!:כררןן::מיתס!:מכס jכייכ mכן::כנמכמרייכיז::יד 5 מ:;
ממכץכמכ:י:י cכמfכcמרjמנ'סנרנרי::רfוי ' eכ.ממכסמכקוכמנועכ:י(יי Cגכגרמיי:יי::י hכ)וסרןכחכמסרקנמיתי:וי:יכמ cדברגסומס iמסרכחכממיכ tכגזיכיסכי Dנ

מח י:i:מ:: 1[ "מבכ י:iע:מיתסעדממתיכיסכווטמסכור:נןנז"ןקווסס cמכיסחיכיכימרכתבכיררי rממך Sכטחמ:ימע cרמrכחכיקכמכ:יחמריכח~ק ('Iחחחחריסע"רמ:מערמסו
ומ"חינעירכיס cמכ!ככי:ידנרנרר P'Cכריעמירחןעייןסו r "Cמ ' D(כנכ:י j?'ימייממרזיככייריןחינעורנו"וfו Cמ::יכפכיכ:יחקרנחכיריגין 5גוחסזוכהיע"יך n:יימיח~ק

 h:יי::בככיסוכ~יימי::יגויכ:ייס iC:יכחר :rוסכזרי::כממ:ייחסיס Pמסיס :rמסכנככככפמר 5נכומס :Eוסמ:::יכזירכסנייי .rנ Jוככיס C:יכממיח 5כוספקיךי(כפי cח'ממרי"ז. :Eגס
ממנמטמיכיוקדסכמדברממכמיכיממריוכךכיככני:וי:עי I"כיריימוערחומסמכיככיסמסרגכיפוחכקזר"כ Cרר Cכס'נמרנרמממביכינעעכ:יינמיסרמ..רךמחכקכמכi:ימימר
יזרן;;כימ,ןנןכייניסנמורתכ:יקיי"רחכ Cג'ס Cכממיייס \jכרכרכמינממכיחחינסמסמס :Eכ:יקיסחניטס Cיגרעכמסכככיסח:יניסמכימ'ןיחס .זרעווכח Cכעכי:יימ
מכק Cכירנחןכפחז 5נכומכי'"ויכ:י .רברכיכמכןנמ:וי:ימיכין::חמרי:יייכייח Cירר .ממוזסרנ"כסקמסיניס Jכחימי(ככ(מכחכו.ימסכי ("עכימ,ונינמומחז'כ

 oן::כמסר D'נכככירן::יס 5רימזנסfויןfינכנכיסכי:ויי!:כממפכי Cכיר!:נממס<.מך D' 5ננכחינחכס('ייכזומכ" :rיעכמפרנכככייו pחעס iיחכיריס 5 "מ, 5מייכי:י Cמני:י(
מוכ!:גויכיו(:ונ(נמר\סעומרמסנןנמכיככיסץ.;מכיס:יייכיכהכנןכמכיסימ,(יכיע"ןוימ,ן j נ:!כ!כ'סוממניכיחר Dכ 5נכגסימככו :r:rמס:וריוממרידר::יכז:יבכיסכי

 jפט cממ;סייקרנ .מכיקחמיעסמסרנככסיחכרסוכיר!::וייכיומ Cררוזוס D('ממכקז:וייכימניכיממיגרמוכחכ:יככימכ:יכ( Cיגייןגכיסכי:ויי Cפ'fועח~רנכככי::ימכיס
C ידי:יימ:I: י:C ככנחכקכיר!::רר:י'P חרPנזרדיכרוחכפחר 5נכיחגן'סוימ«רמניסןממיעסC i:י י:r וכחחמJ כ:יסמחןC rונמרוכפחר 5חכקחחז.כתיכומ 'כtריס 5מחי 5מיו:גי

:יכימכח Cכ:ינכומגסכזס:ינכיסכזי eיכייו:וזקןגכגסימנייממינהין:יכזר:ינן Cכיר Cמוחרריןכ::ומ(פיכזרמכ::וןגמ"סמני::יסמחינתוךכסi:י Jחrכיfומרח!כר ' Cנכגיחכק
יט'ירממכימי!:כמכ::חמר::סקנ'סזחמרי:וייחגמכיימחז'כי Cררכז:ו .ימערמרכ:ייתייונכ:וממ,זi:ייסכדקדקחי Cחריעיר .כפחד 5כנכומכ:וןחכיסןכחכח pמו:ועגימכן

ח",זס.כטכמ:יחכי cיככןימעמורכס :!"זיכמניכיס :rועמדיOורi:ייככןח:וניסחטימס:וממס Cיכ::ינכמידכק:ו\סממכיrכמינסככןמ:וניסמכימיןמסוככן:ומת:סעכיקיס
ככוכ:יייחנו j?'כרתכפחר 5נכומכ( C (ו:כיככימרחפרנ(כ!כחז 5נטמיתי",ככ:יוזוסPחרכנן Cכירמכחטיגסככ(כמ cכמסנ(!:נמכפידכרכיכfוכנן Pכ:וי;נמסדר::י eמכמכיומגס

 :כ:וס::יגו( י:iיו::ייסונןמנ:ס .rמ eכמ:ננין;;מ,סןימרונכ:יnrררדקכיומ 5כדר:מוגסמ.ר
 :כסכיסכ'ס eרנדנרי:וגירfוסמ 5וממנגמרמנכי'מןר!:ב"סעככויכך,.כסרמ,כפי )*

יוסףעגף
!::יימדנרחןרסיורס Cכומרימגןזכfווס Cיזרסררססמ:יסכמימרזכיכמ .ו:מכיס:כחמר:יכי Cסמסמ Cנסר:יגי!ככיגירכמיסח .כי'ידר::סו:ימי"'מרססאלאסא

I וירכמיזכחיג .ממכ:י'?j מכפכיגיc " יכD רניחפי;ידגהסמ:וס .מר:יןכי,C:מכפניו:<ימרחיסיר ",מC " וככ •גןכע:ימדחכוררניf'דJ נמtיייוסממרמטמדריניכחכו:
 .מרמניחדי('יריכו Cממיחירtיכמסיסרי eעכי:יסמיכ"סרי Cס Cמנסכיכריןר::מ,ן mונ Cמסררככימיו::ני(ייייז:כי;ןןמכעזררבימ:וסח:ןכחנמכימרריו 5רמיר:י

כגו
דורךלשענטעאייבעסעבעשן,נוטעואייבעםדורך ~ 5הערק~םטזאבענוטעאיינ(' )מ· 1רבסותמה .לש3עטעןאיין

 •איכערדרעהענ)



יוסף "צחרשב"ם ות gתוסינןקיטדףכתראכנאשמיניפרקנוחליזיש
"מ ?Iלנסו::ומחאמ"כרטככרמס •טג~ממרכנכיסורפומגיטrכfככמטנססקעגסאפילומנכוכ(ממ)כפעוו .מוכנכואם :נככיובכייןוכמיו·וכויכנכיןבפשרת

 :מ Pע"נדףסועכמ'כמורכמסיס titiנכר\ונכנכט;;ר Wti!נכר\סי~טככורפרגנכד" Yרס'כיכנכומגררר~כוכגכורסמחיומiיורקססיכסטירtי .ב'רש :;;רייכוסנכו
 ~-רמכ tiiיטסיוגמגווונכיס tiס tiרכ tiכנכרורמנכריגונכסרנכיס ר;; tiככנכרורממיר[ופוער[מכיו](מחיו)ממ tiומכירו] OO[ממנככיכסוסכונככוש )·ר"ג(רף
גאןביםחדישייגו .Pוitכככרנכיסמנכנכטסכרfכויככסוכf.כ tiנככיססר rטגנגיוווfכמייס :סימכנככממוכסרמגוסכמומף.כמיוrכfכ(סומ) tiויורמנכו]חמ;;רומ

נפ'נמ'לומנוחרגייטכמוור;כונכמרכ~כוממחויכיוכןכומיןגיכו·גרגמיככו;;ריסאילו
חמר tlינרגחח Iו

 tI 'קנ tIכפגיס :Iמנכרוfכ tiגוכמריס Mוירוfכיוסנוי", tiבפרשתודורשיושברביבומשהשהיה][מלמדfוכיוfומיורט;;רכו tiיורנכומ:ייוכוגו

חחכחיןחסע :Htלנ:(סויטכ"fו יוf!'"רגימוגיורגס tiמ'וסףארמויחרו]חאיםישבוכיכח)(רנריס[ש"אןיבסיןננכוסכחטמרפטמכימכ;;רגנו י..וtiי
 "וf{חוחימכגיססכנככיסונס •וג'rכ 1רiכגי 5טממוול •.נ-מכמכרסנכספiכחסו;;רוכמכנכיכוו OOגר
 ~'~:~ '~~~ ?h ~ tI ~סנכוג tiגטוfכסגורנכמנכ~טכטמוסבו[תבה(בירש)[חושבין]אבוכבןאםלוגמכמיכומ 1מסכוגרסורכקוכעסממס

 רf{מסס'קסנ {יח :וגrכס) rע;בז)(במיונמידאנמותחיבםלאוואםכבןבחלה]חיווכורגמיכי;;רמיכררוטיורנכו~ט;;ריו
 ~;~כ~{ו;~, J ~::םהרישאהיודרשביות •ה'לפבימשפטןתאמשהויקרבקירסכוכו[כו]יטfכסנרמס tו"יזו

דעיקרrנכוככווגכ Jדברבו'והתביאלאבזלוהיהאילואורמותשהיוכנכיככמנייפפמרגמ"כ iגfווכמ
ויקי' 5pסעוכינסוח •חנקפ'נזומכ"ונכייןכסרמיווfוג"מאמראבייבתאןח) ......מסיירמיחרביאמרבתכמוכמנומיממ ) "rר~[(רףכיפוקןי

רוחיסן Wוניס Pיוט)ויוכוfכומס'יינ;;רנכ"ס Pרפי' • ,.,.. 1[יג.;;ר'יירנ]: P;ירסמיו;מכו Pכירסמי
 :~מר~~~~: ~~~~~~ Pייר;ממטמ S;;ריווכווג'<:ורנןומהיוצדר~יות •דברנולאלבןבתהיהאפילורנכ rןכוrכ IPר;;רגקכוrכמיו pכמוומס

וחיכמוסירמגיכחכ ti;יי tiיס rמעג";כfכירכככסימחריו :להםלהגוןאלאבישאושלאןיו..fומכיוכממחיכמחרוכ OOממייכס
 h ;~'{'~~נ tl ן;(~~~ורטוכיוfוגןנימחיופכחספ'כמ'" ti '"מאפילווארזביעקבבזאליעזרדביתניאשםקבכמנכגונכנכוכסיוגמוגןמניוכגכממ i:!ייר

גיגס iCגפגיילסממימומיסנכיגסגנכגטרמומימוגנירפוחתהבשאתלאשבהזמטבה :מוס'] •נכ"גמכיוכככסיורמויויירט
למומנו .ימוחח c{גנכג";רמכוגומחמוזוונקמנכווחוכ~ Iכfוכמכיוככמסימסמיכווהחביא

יגו Iסמ'פוף Pנפסרימ~ו tiייר;מככוכככנכוכסיוג)ורכורר"בשאתסחדארבוהארמאיבישנהמארבעיםיורנכמיוכנככנכווסככמט:ג •רכרוכ
I ל~~~~ 

 I 'נעו::יו Hחופכיס.מ;;ריכסגפינכוחרתייגומרחיוור~קיסכ'עשריםבת'זtשיםעדדתיומעשריםפוחתה;מככוכח ר;;יר;;שאפילו :כרפtג;;ר

i נרוכ• W ררו )-יורנכומיו;t:i ti כןכ;פחרח;קאינהשובארבעיםבתארבעיםעדיולדת;;רכוכמiר;;ריכסוחכv כירמfכrיוחס::כמחחסחימכוגוc ו
חוכ(וח:גח'(סגיס 1ללל 1מ 1ממל 1 .1 חנ(פנימח(רמוחמ;קמ;קיס 'כיותיגס vרכ Uרר U;ועיבסהןנעשההיושצדקנרותמתוךאאדתיו;גסוו ;ו Pג:שא;כמקורככמ:'

נעוסיגלוסמהחסרמכממממרfככוגויחרמחמוחכקנכפחרוימחלוימביתאישוילךב)(שמותדכתיבכיוכבדמיכגכמ tiכיגרין..:ררורמנכנ" •כתס
נממוריס כ:!מ:tגרחכקרוחקסו rוכנכי;גרממריגוכ:גוסוס Iווללכעונרגמינכקככוגרמנכויכוטירנו

:~ומינ h ~; למ?~~סחכקיtכמוגכמטככנכרמגרגומחמ(היתה)שנהבתקאקנ]אפשרוי[דףבתאתfוגיונכ;;רכגטיסמסייכסכנכיגיסס
ומ,ממי .ממורייררנכמירכעכמווינג.קפסרסכ"ס·פי'וג'כמוהחביא :ורו"קרמככוןמ;מיגטוfככמ t:iסגרמכi:t\יימוטוכסנככ;;רונו'ככס;;רכמטפחמ iממקייס

(מ'חסונכסררסמ~ומ'פסממירכ;פיממרו tiמ;מכפרפתריויעכוררס.רחומןותרמעג"; ר;; tiכרפרגהיג;ססמו ti' t:iכרמפגחור tiנכגוןסנכויססיו tiמכיסומס;;רכמטפחמ
ס:;מחיס(מדחסח 1 . 1 1 1

ומנוחר .רוחיסמנכרוס rר;גר;קמןכרקגיומעננכןיקיו rככח;;ריו;מ ti;כגיסוג r 'וכמפגסכעיגיסן;וכרכרסוהרו[רמע"ניס t:i~גרוריסו;כגי ' Uוווכנכ;;רמור;סו:רסייג;;ר
וגמקוממ uפנסוע::יגרי 1ע'מכקפיסתייוככמככיכסרשייומרכמיו tiגיווכגינכוממככרמכ;;רנרומנפו:ר \1י ti •נכמ'חפומ;;רכטiיfכלא :נסנכויס]מכמכתרכקו 5רכמ
סוגחלנלומפ( Cוטגיסנכ'כ;;רטמיוfוחרמכמכמכיוכסי:גמיטכרככיגטfומi:tכיסנככיוכו 5פ jטיiכמרססיסכמסג:גוfכגנכיסנכרכמנכגנוומס .יוכרממ,כסשונ :כסו

חמחכימסדחורנ
קסניססרי :tדכחס tiומקגינכומ 5נכככרמרכרוכו~מכרכומוח:גככעמיריוסיירככגגיסוומיס:ומסגינכרר,כרוגמ tiממחרסגסוfככנכיסנכרגמעגכוכנכסוססמומומ Pוכ

רסע(כיגחו Pס~רס •רכ'ר tiפfכטיכמrכfכוי,ף :ייכ Pוככיעומככמרחמכמגיומ tiמררס rריfכוגמעגכווכגןגיגוברגסכ;;רסת t:iינכ tiככרקהוכעהו •;;ריוכרקגירמ tiמחוך
סרגנסו(חסיגיכrכ;;רימת tiגמןכיסמססכמכמימרר;יגמ ;"עגכמגrככ ;"ר;; wמרסכ"ספי'ומיסומ'מחרסינרסגיגונר •כון v ;מ ti;יג ];יככt:i[גס t:iמרכעיסער

וfו(ו .ומע(ססיגי 1
חו:גיסדנריוח{וכומכעככרסמהגמויסורטכמגמווכיחססמס tiכגירת rכת Yס' 1ךמ'כוי :גיכקמו •וסנפיסממסכמ:אפשרמ'קורסר;;ריו;ככינכר)ויגמומ,ס tiכ'

חיקוןעמ ::Jנחייסככע tiנכרכהכגעורה;;רו;;ר rטמככיגיסירטוכמרגמיככויוורנו'מיטיגן 1ומגמ .גגמלחניס :t(לסגי'עי' )*
ס"קסגי:יי::ומסמחיכוער;;ר ooחכרוסע;;ר pפ"ממויכן iגנכריסייותגמגךמנכויגוכונכרסנמכנכטסייכרגךיתייוכנמיסכ:גסוינכטרגמיכסfוכרפטיט rונכ"ויכרסכנכוס

רס ::Jוי:יוגמעס
ונעזו.כמטסcסגיגסיעקבעייןהרי:)'

סחמחיחיקו{נהס(ח:ימr;יודלריס Cכגכססחסייגס IIגעיגיככעוגוגדכחינ •{סם{כסוןח(חחו cגלשא ל",מ{חי,מגיג::ומ,סומיוסג:ג tמ'ממר'{דס pגיוגנד "' Cפר .גיוגנדגסכסןעשהכ
עסיסיססדכח : O{ס{סגו{לקנג::חו{מ סג::!מכח c:יח'עכס cסמו{חס :tמסע(ור Iמכוחפחס ;rגיfכ!;סcיזוספ"חע pניחור,"יגי{מ{וודנריוגt:סמ'ר\וסדוסו

{מחרומזס U:גקננס O ג:{יעו::ס ::Jו::נעומגיס Cו::פי{פיכיוככדדקממיfכס •כיוככדכס ס{(עשהב :סכיןיע{ייסוס p{מגו::יכדס I:;ו::גיקכגחו Iוס'עד'נfכח ד{'(ג:(סיס(חמג'
 mמ cניעוסמוחוד":גניוגנז:נתוס&כותסדנרחוסו:גגינר",נסרt:ג \,כrר 5pיגו 5מלס Pניג c(/מדנרי

{רfווזוויזכ::י(מנכ(סנמ pנעודומ,ממסלניסנרסוחממומחלנעמעניריסס :t:tמי!'"ו 5דףנו::נמ(מיד ('"עוו::נחנחיסולעוומחיר ::ו'מ'ח :tנמרסעייןו::נח.וגמ{ועמדוגו' ח,) :Iנ ,)יו::נססקעגסחיס'
:ג Iוג .<יו::גינ:גפני .ייסףענף

חףיימסד::יחל h 'מר\סעודמ,ןנגוחיוו::חמס),חגןנלג:גחrכליוחיל tcי :tיו Cעגחנכ •נחו{חנן וf( {{כמיימיכחגי :tמססגניננכסכוחרח Cל Cגונסגי .וס :tוזלרסרסו.. :i;'tיחלניקחמלככר
סומ :rס'וממלח :tחלגו c ג:!נגומיומנrכנוכ'לנן{וחיןגיגחמל:ג Iע{ .:גנןגמי~סעחסממס c{ינוסגמידגמינ CCמי\ח Cנפל:גגיפ(יגיד(חומס .נכנדכמןזחנחמ(חממ{מ {" I '''Cר

fורכח"'וחסיני(עכין {ג~גמו::נומו::חנוג{סונל~מס .מינוסחוחכו{פעורכנןנומ Gגrכגומ:גחי{נכמנו.מוcס:גגוו:גככומ{חסרןוח{:ג cמח{יס 5ע :Iלנכ\ו::חו fmויס 5נכסווfוחוויקריןנ
מיקוןנח Pדימס{גוחגסו{פיגוו:גגrכ(ססירוו:::יכעגי{(נוזססיועי{ריר 5חיג:ינכfכחסגומגמו Gינוופגי:גסו{:יעיד(:יוזיעסנוfנמ{ח .דיןוו::סס tlמחוו cכוח mחיס 5נכסונחו ~דקסס
:וסמ(קווכ{סממחינסכיגחמוחןכעגומנסידולחניעוחומנעידיגי{נגו{'געי{דנלווחו::סן.נחוס{כ Iחrכווחrכייג{מ:ורןג"וממ י:: c(ממחמ(:י:י Iחרמ 11:;ו::וסזיעוס{מימלוחיכ)כסו::נחחח {('כr::ו

 iפע :tמוקרנמ{:ידי{רןנרו'מידו(פיגו .ומ cועמ:יגוחוג 5קפע pנמרסג.גסופסי,סדין11מיגוחרמיפחזו".וחינמי{נרפו::חודורו::נ Cיורנינוס cמו::סיסמלמד :מייס)(וחלחסעד:יוגו
יסי:וו::סוחס'ופכיפןכו :t!:ססוו'ןפןכ eמסר",ינ ,) jחחניע::ימועעגסרס",ינכח .ס'{פגימסeןכ{מזומו::סחניגוס Pיגרגוומ:ג(פrכו 5נגוחמזיזרמיו{ומלויו:: .כו'מומדדיfכומי ג:{יויףמסיכח
ומ"כוסמורופ~ Cסוגו'דונלוחוYi.כו 5נגוחכןוחמייוןעוס"יjו.נויס-כיס .פסורו:י{ס(גספטו Cנדי\ 5וקחמריון..וינוסדמכrכמע Cמ .םrכמו :tממחורחגינויגרעומ:גחמרוו(ח .ו pמפrcכמחור
ג:ופןjיגי:וסו Pג(וסדiולידסייגוגיחס .(סןגון tI (מ{חגמt:ו ח(:!:ייוצרקניות :כגוחיס)ניג:י(סרפחמלו jו(ג .ניו::רח{ו::ס{מrכיובקסיס .ממיוסcע{'וpסכח'נינוסדגני .סגיףס
 iחיקו ב::'י:י 'ו(מ~ Jגסוג 6ט{יח 5(סורעו Iממ«ומ,נוגרהוידי(יס Pקוזנליחחוזודגטלממןוג,וקגיוח 5ט"כ:יק'סכזי{חימוממגוזוחיינסנן(ודחיןוג'וןנן(וחיןגיחנינו~סיגרע{מס

ג:ו';רס '~,מ ~ Jכיוגמימ,גסו(כרויק 5סיוסףמ,ירןיד(כסיעו(סיסודויק 5ונeממלד"גוחירלוידיק 5חס(וא"Y.כו :חייס)כiיויחכנןגrככס{גוחגסGמוני{כמוגנן.וחסנ'ו::ימ(כמיגו
וסוח ~ט~(מו, כ... :rכייס)(חולחמ,ילjידקגיוrו 5(סן{כגוןרעיסן Iופחrכיסן!:ומלוחכיו :tסיוכחכוגיסנמונרמחחניוכחמלוסוגיסגווגס .גו'כגן Cג'ו-rכוtגיסמגוגנ{

מר hורכIועסיסי'י '''ניו::חיממוכסס .ופ'עדיו{וחו::גסע;ריסמנחוחחס Dגי!יסrכסזחינוא"Y.כמכנ{!:וונכfכרו י:{ ooכמ'יס Pjיוגס . Iג(ו Iמ'כיו(ומיעוד(כופ(וס{נכ'יוק!:'י .כו
ו< c"מ !':ינרו~ 'i י',.ו{ננניסגחגיו :tסו::נעיסככו(ו {'מגספייוח'חממרcמנגיסגיוו:יניגס "; Iנו Iיניסננגיססחמי(ו{מס.ונס:יוסון :t (וסח pנו(ומ\וכיממיווfוrכייכ .סיסכחעני

כק JIמ";דמ;רכןמ, ויי:::!חrכיווי 5ריסיג"גניו::ייססדחיחחנ{מורמזסמנכ •ע"כד 5ג''ווע.וfויגיי cגמסfו(ח{הח(ומל{וסיס •מפt:עןחחמו::סויי",נמt:מיז:גמסגס .יrכידנגווסייומ
חחס n ~ 1ומ{ס~'iכיוו"דנחוח .ע"גיח Iמ{ Cנמיס :itכגמומ(כ'סגדו(יס(גגניס(ז:ומומוס'ונמוחנכוחיו.ו::ימוסחויסדיגי ' Cי Pויוועוחrכגמוח,סיוייכ' Iמחמיו {ג( .ח 5וגיוונריססמחמו

כמו fj} J "רק Jמסממגחסחוחוגימס(ססח :t(יג 1 ' 5וקופוממניןיס r5כפדסג((חיו:: מ::ו'{מקומי{סיוע"ג:ינוכוסנןע"וזכ rjוכע{סמחםPקסיסכמנכןנגיס(חיt:כיגינוסע~וס 5יזונךרסcוח
מגי :1~רנ!ס S ' ג:~ hיסיזכגגיסדוק!ו(חוונגיס . (מר:!'גגוממו::חליוחלגזורנו jו(כ .ס'עדויו(רחליס :tעכריס Iנג'ס{וסיוכחמיזומונו::עח Iוממחו::חניגוגוחויזועג(ויחמרוס I ( •מסינוס

ו:סי;בגס"ננס(סדנעס;:מע Cמ .נח{סוקרחגס :Iו~('יסממסגחאפשר :מוח{) p(לממקחמלממפrcכזווסמחס :IקסממויJPרריונרע P (מtר'דיגינחייסנכו~סחמסומ.ומנוג{כ
 ~בכ)סהמחיI'ויקוו:גו:יכמחכרןו~מוחיfננכ .ג:ג :t ס'::כ Pוממסכחו::וימוסו::יכמס'יייגו ,".ו)קד(יוכנדזלע(ו"חיןסוחס Iחממלווגי .לח{ :tנימו S\חחיקיסיוכזל cמס!:נןנוססי , IIע

'tייענריססלגקםו, • )rך 
מכסני iכ 'i'יס(;רוכ(  •ס Iסמסמקוססרזכפי'דאפ~ןנ ttבימםח) • iרגםותמה



רשכ"סקבדףכתראננאשמיניפרקנוחליזישמהרשיא 190יוסףיו
רכמממר N:ריח":דאקווכרבמכיכמ,חב'ומנמכי" "ו" " cבח.מכ"ומריומפמיס pמ Pממםיממרכומוכנערוח"סמזר"נער:רוף Pוכבכחמ:רבממכ:רפינרנ:;ונ!!רניא

 Iמריכרפ~סניכרמג~
חfכ:וfויובפרטןםבעיסfו Sככו"ככןfוח"גןרמיכנכיfוכפירקיןמניגfו'כקמן:רגחובייזגירכfוז:ררכמ:רגככטעןור:רנtכגfבמיסככבממריגןפחיסמכרז Pו::די~~מ,המ
רקfומרכויובחוס' iיכובזומנינfוברממfו i'מ'וע"זממיר pמע'מכממ Sמויב cכ""רמכ"ן:ומריןכוברק"כבמ:ו cממחב:רוכיר:רעככ"סנעס"פסכמנרנוpו I"Mומכריס

כמ"םכמב"רימכ"מסיב ",,,יכמו"מי;ויס;במוממטכויקימנ"ייוכ]במכיפגסמס"וכמכויבמככדכמיב,יירמבז"נז,ררוימיכחסיב y ,,,ר~יועכפי(וע~ט~י:;ו :tמי'
ל 1 :מכריסס( ביןידתה :ככfנ"כבטוfוכfורי' Sכמ"פכמ 'י"ע.ו'ככמס;ויכמט"ימספוטו
רק""רוס cוככרי' Sבחוןככ:ומוככוח'ככומריוכבדזואחנינאברביחמאדא"רכתלהוקראפכמם"י"מובזקוכוrים"וכיד:רממוכ ~

ימ-ומימכיונמיקfומר"ורת:וגכיכדרךדכתיבדחומתביוולידתהבדרךשהורתהר"מכזקרכמ"מס:רfכזכס"וכיר:וב:ונאיניםחדושי
ר"מיחירמקרמ .יגר"כידמ":אשרגבי :.tללריס Sכמבירירחו:וי"סנ" iמ'בןכוימיקיןגמ{מגייגנן

ריס Sבמעמיורמכ tiויכוינחכברכחיבלידתהבמצריםוי 7אותהדהיאשרכז)(במדברזיזגמ,"ופסכמי"י:רכן i:רוכי"ומוסfכ ;: t ר~מ~;~ ~מ~~
רד"וככניועיקברמזסכוסכיסר"ילהקריואמאיבמצריםשלאוהורתהבמצריםיכובר:רימנסק'כוסי\כירכמבר"ס~מרמזיקמפכי

מיומיכ:ויכיףגכ" Pוב(וסכרו)םמ:ומלמד}[זבידא(זבינא)בריהודהרבאמרבת jע'כמבזקוכמ"מ 5קמס:רמח"וכיד" ~:~~ס~גג~~~~
ירוע"כחריסכיןבכריחכמבר"סנממרונפשטוהכשרנתעדזנערותסינמילהשנולדוםנ:ר ' Pעררקכ"וכייירומם"ומיןסנ:ווגיון 'ו"סמסבכו~:;ו

כO'יגמבמרזזרנכןי"י"נרכיתיעויחזורויקח •למקוומהיופיוחזרהקמטיםמ)מ"כ ' Sבו"יכיי"ומסברפקיןכיממרינןססומ ו;: :tמסנכt:בכ
מק Sכיכיסנממרמק Sיז"וזעמיז"ל iפ'בחי"יירכבזקנח"יוחרגייח"י"י:ו ~~ ו;:~ז~ מ~ג,כ6:

מק Sי'מומריייממק Sוכיזרעגןיקימ[זבידא(זבינא)בריהודהרביאמריהמיבעיר:ו cכקרוכככמנ"פסכמוי"י"םנ:רו~ק:וממהימיי\ןן
ככfנרויעקבמימסככיחםנ"םיס cכןהושיבהלקוחיונ)מעשהלהשעשהמלמד]ב:רסעס:וסלסר :סניס ' Sבמס"ימ"כיקמס~ מ<::מ :Cגממר
סנ"כסיסומחfכ tiמנוריני tiימיכפרע"ומלאכילפניהמשוררי!ומריםואהרובאפריוזב)וב tiמחכמ tiכדי .כו'ייס ti(כקיחיו ~~ h יו~,~;~~סfמ

"ריריס Sכמסנכמיוורי"'ו )* rק'ר:רי •שמחההבניםאםקיג)(תהל,םאומריםהשרתקורסיןרמיןוקידוסיוחופ:ובכמנסמ:ר tiרמ~, :t 'ע~מעמיי
ח'פגכ"מרמספרומימק Sימגידחמ'דרךוכאוגדולתודרךהר_תו"'מנאןלהלן"תור"עתיי" tiכרימוחבחיינייס Pמופיעןי~מסמרגהי

מיוררי"י:ור'יIמסר:ריריס Sבמ:ריו ...:ר cע tiייקמממרגוועכרורמוור pכמ~גמסובכ sקמס Iס
סקמוו tiנרכויוכניכורכמיבריס Sמבישיבהאמידאיראמילר'ליהמסייעחכמתו"ימ tiפריוו Pב"ויסב"סנייסכקימיוכ"(עין: ~)ן~,~~מממ

מייני cינ:ו tiקכנ"ק"מ l\חני tiוומרריא"רזקנהאחרי:דלךבמסיבהחכמהאחרהלךיויחומזכור pנמכמו l\עיכיחופ"כיומסיו pז 5 ~תטיח
נ Nם"רימס"םכופ'נ:ר tiקכ"זעמרסבזקנהדמופלגוהואבחכמהדמופלגוהואאשי,וממרב"יו Pמופקירוסיוכוו:ריוכס~ו;נ,ז; t ~נ;~~
מ'שחסועוכועגרוסכ l/ממ"כומסריסחמכי •כו'מםורריסומריסאהרןומקז Sננעומומ
נ" tiג IIקכתיכוכימ 5נמסנ"ח'כ"סכמבמרזםזרפןזמןגכמכמםנ"מר:רןכחfכי":ורבר"ודיע:ומריסנסכנערות"םמזר:ומי1ג.כמייעוכמכס~סן!:יבכ:ס
ריס Sממfוחס Sכ '"ינ" tiכןסמניסומס"רככר"ריס Sמ mכיבחמכחםין..יםממ""בניסמסרו OO tiימ""יט" Pכגךfוככרינןכקיחיןע"יניfוכםיגfכמסוכבכו{מגיוגגי

ממווקממרככינמכז
St: כמ:וזכיומקדrוסר"כגעווfכיירו,כוי:ו """גכב"סםחזג"כ~"וככרבןנס"מרקייס"בניסעסiכככעי:ויחזורקוכןככערכיקמ" ."כםרעדןבת : '''רמק;וונס
ומריסמ"רןכ:רסוככרןכברס"רימםכקמ"רביסימיסעברום"רי • "י~ו"וממ/)ריסר:רן lB/וכמיקייסמ"ס:ומ"י~רןכנוfו~יסרמז:רומס l/וfווכמ~כומכט~:רן ו:<כב':;יסו
מ 1 1מ 1ממזנממ:ררוכווכ' יר;יזגירי"סמם;יגיןם"יו"גזר"מכפיממנ:רעככרס ti;םפירס:רימסםחועמרסו"מזירם'יוםיכןנו'עקרrומוםיכי"גמיביסמיגור~:וןסיס מ(~ jפר'

מrכיוסינכ tiמ"סfכח S ,כןסעחירכיםנמנגמrכוכריסמפנייrג.זיר"ועגסיורמכ tiימח 5כר'יייוכממ" ti"בניסמסז"י l/וע " tiגירםגברככביחועקיר"'ירנבכיסבכז~הסבכככ
מ"רןfכמיח"כגי-יfכככריסמיגחיבג) Hירף " Pי P ('ןנpפמ iג '"ורfו, tiיריס Sממיוכוכמזגדייזס:כ

ס tiמםעחירממ" tiככתוך .סשירריז :כ:רייכדעitתירככם"עכםנחנגfכמנכימ":רימ'ייח"וככיכfכםעיייןמם:רמ mמוכממ"רןfכמיח"יח" tiגעיר ~~~'ןס f ;נזו:~ר;:~{~
:רגחוכ:סנאן iככפמבוכמכםכםמו •:להלזג) Nי(רףוט:ר Pבכימיממככימ,מ"וף Pבי"י'ימ:ר~ויעס"מ"כרע"רגמיבו"ייוכככO'ימח 5כרביוכ(מ ר;:מסזבכ~ו

(ברrנ)כיrו"גגיר"כפניעיר:ר S'יכחמנמקומןככויעס:רכמגיכתיברככדורגוגרמ ppומונו'כווע:רומכג'יוחנכ'יrכרכ:רממג:רימ'יייכi:ינגרוגמו'יכמיירןfופריסמיפקזמ
:רכיfומרינןכרמ pומומרכi:יככככ"מנכ:ררכע"ממכ":וגחיב:וקדימןמזויומרזומ;ככומם"ןרר Pכ •חגככחו:ורךככס"כפניו jגטעמ •:וכאן ) i!כ' ג~~מיג~~נמר~~~:

ככ,כייופכנrנ-יגס tiכקמן(טעככי") tiיכימפר:וזקוככןכמעכ""מגסfומיגין tiמיiוור"םכיגיח tiיfכי tiכביןכריו'בין'נה J:\מ"ררי:ניקר)גיכיקטורכמכמי~מוגויוןווג'
fנםגiכדנכי,מיגףמיגfככפמד S,ככבוכתמ 5ק"חגס"זקומןוומרfכיחימגכריוfכין"זקןיין Pמעמגס"יfו tiבםכיכfוג'מfכיייומםמגסכחגמ"מניריוסי:;ר(מסוונכיס
והיא :זקנ"ממרוכמ "מ::מ"מחר ן;"fכזנח::מ":רחגס .רככופכגוהוא :ויfכן tiכני "יt"יככטח"םכ •במסיבה : ,,;מהחגמ""כמיבככקייס"ריןנס~ז~,ס~מכ~~ ,~~~
ככיפכנמיןכמסIכבכמ Sקמכס ן'יti "iכנוןנמכמ"ח::ס'יייומימונפגומע"נ ס::ח"מןיוחר "רti i"כככביתכבירכומונקיןמזככfודםזקו ,בזקנ'ייככופכנמומןו :6tכ ' 6ממ
ברמטייחגסכ'ייטיגחכמ"rנfנר"גוינ" tiביכגמורכ l/כחכסםמיוכמופכגוזקומופכגדמ::סמכסמםמנכינוככגויוקורסמופנגם"ומ:רחגסנזקנ"נכיסנטמז(מוגיוו

,"יגמיב" pבמיכו OOיrג.::מסממר'יכימקיסבג~בקז'"מופכגfויוכו:וזקונחגמ"מופננ"וידחגסו"יגמזקנ:וממרסגןיב" Pובממחכ"וכיבר ~~וז~( ;~ע~וגfד~~
רכfכ'יייכמ"ככוכיומרכמסם"בחורפ l/מlכמ Sקורגסו"זקן"ןמיכיב" tiביומפיכו"זקנ"מחר"כןמ"ככנח;מ"מופכגמירכו"ח;סבזקנ::ומופנג"וי:רזקו iסימ,ינסןםכו~זו

) p ובמ::ככ""מיכממופכגכיוגגיווג'רומfזקנ"ממר"כןרגג"ככגעינינרמ"בזקנ":ימייכ) OO ,נירבמרממרכיםיב")יכfבזקב"רככיפכני"ומבמ::מ"ימופכנו'יומ!ג
בג"ככ"וכגיו'יfכיוכfכ'ייfנכממופכניןתרוויי"ו"יירכמר:ויגfכככגככ"זר'ן"מחריב" Pונככיימגמ"ממרכיסיב:ו"וככיןמופכניןחריייי"ו ""ר Pר"יכ ~' .fיו~ מו;~~ ~~~
(נרבר) tiוכfויוכו:רמגס"זקןממ tiכבייכוכמיןממוכיוחרח 5קחגס-יםבrכורניכ ti:וזקודבמחר"וכגיוiרככמ pרכככככימרfויכמפירסומיכממס-ימחרfכמרזיונגךמ<:מעוגן

 ,גבנכרfוסינ Cנר~ני' 'בכי )':'יעקבעיןן'Iכמכינסכו~יו
מעמרו 6 :!(חויי(מגוןרנרססרחמ~סיס"יז Jבכסענרזס"כוזממרי~יקריס t:Cמססתרמנ:;ריסנגורמ:וס M~ב~וגממיסו Sרונמסימ:;רממרמזועגדרוין C:י!בחמיפן ;'~;רמ ~;) g וכ~~:~

 'פ~ ~'~ז ,ר;:י(מינבכיויחזיר : cממומעמר Cמו(כיס(מ :tס Iנירו נ·'כןבססוימוניוססיסססימר Sבכ'ז:;סנימfופ!:רימכס Iונריסממומז'ו"ממ(מתי :cר:;ר Iבזנרכוינמחתויי"
סrיסכנמ:;רכיפמירס lסnסס·רס~גפי' :tומסנממיגמינ(«מיס Iס(מקו",יסופיפמרl(סמימוסכימור:ומ Cמממןןכממרנבכפכבכנירפונריס:ייו :tקרו iמfומוממי'פמוממפוממבכ ;:זנרמ~~ע

 :"ינ qיסו(כנסנמיו::יכובכ"ןמר'סנפמחסכפפ'רמונכיועקני~וסנמוסר Iססוכ!ור :tחפס Iו!:גתמוכביכוממיונמי::גרי
וסףיענףייסףעץסימסגגר(יקוחין (כבכרומסרס I :!מכמ

 ,ז:;כיסו!:נעריס :t,עמfוסגמוסימ{מרסןסי(דסמ 5כמכיס : :t: ~ tמ~fוס :tממ ::ו' J:Pכו~רס'סעירסערע~ריס S{נכגסבחינכירסיןביו'סמונכית,ונולרחקבמממיס :tקקכמ ~מנ
ס·פמו ,ביו~חיזו<:נמיוס I,וכיס :tס :tוממריס tובכ ~,ממנמסימסמריסחת"סי~זסס(ו~רס"יוןרינכס Sנכסכחיסכססכעיס tiכגכ~'"תובח,זכסנככסו{סגוכס~כוס ;tזכעקממר

מנ~יזהעפ'כסומ t~בכסיjוסנ:ור )g ~ S:, ממ~~( ~:~~ג~נס,נזרךדכו(זוmוריכ!~מ .כנ~~כמכיתסיתסיחמירכו~רסכחחסחנ~ ,בכמססנחסגח~ימטונסמוך ~~~ ;:~ו~ ~;~;~
מ,נבכימנסרטתיכ Iרט'יטגתנמננסמסמעגון ,סי~נררךךסייתסחעינ Cכססנעוסנסזימנסרכמינ

ככיiכת'יעסריס Sכמ~~ויחותס'~רסחסר 'כח ti jסנטמןגמגסכסיותסנטרחתוסוח~מוךטכיסכויסורסרכימfנרומע~סמרפמנן~וינכוחתסקורבמךנרעיס c'~סז:;רססנממ
כמרזו~ירתס !כחרזככעעיכןרסיוגנרחמרכממ,'נרטמוח{רנינסס{וירניןיגס 'סרנסננכררסחיתחוגןכםסיתנסכעיסו(מ(יתח,תסיכך'יריס Sמנסתמכמירס Iוממ~י

 lח l l \.{כערומיוס~פירכם'ס
I '~ כימr. מיממגרססS ךמ '~"סע~ריסS מם~טערע{סירוס ,כוכרסריסS ויס)כתורתריסI': מכטכיכ;סכיס,טןרר'ןמומריס,אהרןr ירוסע;סI וסינמססין~רסכטוח'ןס;
יסרח~----- qימרמ,סמי!רס :tו

 ,מעיכ P:יורוסרועסע Cמספר:ן :tגסכמ'יוןו,ממאויםגעדעהנטווארעןפאלטעוריאאונרלייבדערנעו~ארועןצארט )מ.ומנתורמחכס~ססס Cזכבכב"בכ
ס,ופמ " 9ין 5גאלדאב) •צייט 5ח~איינערצואוריאנ)דסמגוגחן :tמ~מ



צושווא V-מרקנאקנדףכתראככאשמיניפרקנוחליזישרשכוום
 .ס'כנמס IP~טנס~ומוו:יוסייכ Pווט~ Dר p'ו Dוכ Iרום Iנחועיי(ויס Sככככשקולותגנור:גוחוגקי(זקנחוג Iנ tiנ ti~ומורככ Iככככ"]םזק(ככמחו{נגן

ס rגטונסוממסנחכ~נמ Dסג~ס:י~מו Pגכסןס Iסככחס tiככ~גרקרק ti '~ס I(כככ )*[נככן]נן lpגייוגמ Dמ'ככככיס Dוכזוזוס I~קי Pסככככיס.ונגןו Iס
וסף Iננןסטענוגככוגח~וכוע Iסני tiנועסומנחנi:ינוiכוסיף tiנט :t י:i י:I iע iIIכס[ונמסיוקונין titiנככיומi:יון י:ti iככi:יומ י:ti iוככi:יfכוןi:יומ )מו',רף

ו;'ויינרעמנוחיגוככטi:יוככגחנחוכו'גחנחו י:iכD rווכונו'i:ייונ~יi:ייi:יומססi:יוiכוויוסנקככןימככרינןוככסוסהעגי!ינככס' .ס!יס 1תג :ירכfכ]נוכי
ti נטI י:נקטס'ס:iשאולים'ניti ימימפינו:iיקמככרניחמטעכ;מרנti ין:iככrכוכ

ורמןרמנ ti 'רננוכrכגו'יוכוfכrכרמג ti 'שקולותצלפחדכנותישמעאלרכידכיתנאמrכ~נוlסגמ tiומגrכ iti:יימi:יגi:י ti'tiככן
i:יוrכי tiגככחס tiכסןרסיס~ומ :לכולןאחתחויחותחיינחלו)(כסרכרשנא'חיומ)נככסו tiגרככפרגסמ,ו ti"חככמומגת ti ו::

גמ tiןוע'ס Iככ~זכריגוככוש~נקנוrכלכככrכסומג!י iככננrכמ)'וג(רףמ Iחענ
 ו::יי:iגחנ::ונוסיס ti:ימ, tiגחנ::ומסוכימיםהיוארשכווגאמרחתםתנןאקכארףקבנוחוrכנוחןכ Iסניום :רכוגיונג::ון

נfוס tiוi:יממחרככסכט ו:: tiממ tiכ'וסמיעשרכחמשהלישראלטוכיםענi:י י:ti iכככס"נכגימגימ •ממרכוו!י
מ tiניגנח~i:ינi:יסיi:ימסוסוrכ~ססי::ו(ישראל)כנותשכהןחכפוריםוכיוסכאכסרמסווכrכ~וחוחנקנגנסיון )*נו'

"וכ i" 1:יוחרו tiנכרמחונט tiככ tiמ,שלאשאוליםלכןככלייוצאות[ירושלים] ו::~עיוסככ'סוףרסיינו rנמככוגי"זוירר
רכ'נניככיןן:;נטן:;::וומרוריוסכטככככמלללגכוונן:;ניגומככיסגכגי::וס tijונר[ני'ומ] .

סן t:i::ווrכרו t:iגככחוrכ t:iככו I ו::סנוכמר~גויוםכיוהןוכמאכשהשאיןמיאתכיישנפגיומחנפנןכ')(ינריסן:;נככfכר::וגכנג
נניככיןנע tiנמ tiגינוrכ t:iו וו::~i:ייסגמחארחונות,לוחותכושנתנוויוםוחמילהסליחחנ::ו Iנומרנגכיסיוסככ'כו::ו t:iגנרמס'

וגו'נרמימן~מJכככ" i:!מ' tiWגככר,אטיהודחרכאמרהיאמאיכאכrכוןואלאג,סרמג::וככקוסנהרכ::ונמכנג!'ז'וגו'
ככננוrכ מ;:ן'~נסוrכ tiרנסןi:ייסיס tiו::ומנמאיכזהזהלכאשכטיםשחורתויוםשמואלרר I[וונו'גוrכוrכני tiנןפסג~וומככר
 :וק"~ךבע~כן:;נגכוט~מנניככיןטנעבוהגיהאלאזהדכרחדכרזחיו)(כסדכרדרושכמנ]נג"ןכוגכנסמנניסגוrכוrככ'ופסג
כזi:יעיין •רכ'ככדנרככחיו 1 ....[ירסל,ונ"'ייוייירנמנו 1ככיוסככ'ונכרוגכ"ס

ככיס Iגנסוגכככרמיומגגין:;כמככר ;,, 1,,'יוחנן]אמרנר'חנחכרכררכה •זהכדוראא 1,,' " ,..( 1,,'
בשכעישראלואישכא)(שופטיסדכתיככקהללכאכנימןשכטשחותריום ] 1[ניוi:י'ומזונו'מרנגכיסi:ירמטוניס

ולאממנודרושמאי'לאשר,לכנימןכתויתןלאממנואישלארמכמצפהוסורירככrכס tiכסרמג Iגסככקוסנמרכ::ו
כזיכרתמיכושכלויוםגנחמורכאמריוסףכרדימירכ •מכנינו::ווחרו tiירם :סמrכרכוומנומומ י:ti iככ

זסלנא :נ~וקיססוס'סגיםנןכיס
מגחי::ודורנמוחו::ויו 1iמרסנניגכרייןrכיירו tiגמסייי::ומו::ון:;חמגrכג::וססנrכגססגרסfכ tiרfכזנמ,ג tiיורמומו pפס tiגrכגסססנמכ\(ס::ווחוו ti •נז::ו
::ורי t:iכייססו)ווטגכוrכגדגקככןככרנרככמיגגונמננט'ןו I::ור tiס Iן:;נטן:;~וrכוויוסוי'וככס Iככוrכררורנמוrכוסיוגמ tiנ')וומר tiמנגקייככןסורייi:יו Iנמ
ככרניi:יסמו Iנככככרמכמגיכן Dכממככורמיסנוגג •נניככיןנןכ t:iכi:יומריום :סג::ונכסוכסוףככומנ][נגכרנוrכסמרזכנמימגמגמנכר~ככרנרגרורכמ

כמו I::וגכסגכמ 5יוגרוזסיסכמכמן:;גכi:יגכרכגככוירמ"רסrכפרכוסנוככוס Iמנין j-מ'גס Iמנככררן:; •ככרנרככחינו:שכלוככוניססfכנככירוככו
 , •כז'מ" P )"' •גר'מומןף Pנמןספממחכח P ":!סנכ,נמכחכח )*

תריטכ'וא .

חסרשחואמתמוזיום כ"'נשארונר."גווחחוטאיסחעגלאת Pשח'יזכיסוראחשלאמיחלאשוא'יוויש •כו',כ/וכיוחכאכו"בטל,שראלט"יוו o'רלא
משח'דדכשחרוכוט"כשלכשחריתל,לחןוחסכאככיחוםיןחמונשלמודשמחחח'אקוש'אולאומ'מיושמחחראחלאחשואכחכ'תשמתת

מןלתשלוםיו"חכעדונתעככחריעלחל''וםולמחרתוחלווחתאתל!(סולד!(ר'טוחוונוכלכדווו'חכחונחוגדו'יישראלגכדו'יכוחודכבחס"קדחתם
שחואדאלולט'וכמאכשנשארןלי'וםזגיל,מ'םל,לחןחסח'ואלז"ולפ •'וםמחםמסולקר"'צחכיללמדןפ' • iוכנכלי :וכון'שראלכנות , iשבחוזאסר
מיוםשחםרחחל,לחלתשלוםכתשרי"אל,לר Pוח'וםמ'הרידתשריו"סחדאמרווכמדרש •לכניםכגדיךיח'ועתככלדכת'בבמחמחאטנקווםושחם
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כמנכטרנניויסיונfויפנובכ!:נעיסfוח"נכמפטינניג :!'וt.נכ Cויסומכנכור::טסיכו:גבורכ.ועככויין :Iכנע t:יפרונפימכקגכ.מנח ן'ו::כיוונמחכקיסכי'ג '"מגכ::מכקו
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ללכססוfונ"ס ::tרגפי' .וכ'יענרוסוסעיו העו iוןבוואומרהקודשברוחמכויזוהיהנכוגכ,ןכוכבןכונמסוריfכ::וגסס iנכוב
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לעולםלבזשדהלואיןפררפשרהפרדפג)שדהלואיזלבזמ)שדהלוישאדם
מת)(יתזקאלשנאמרובעמקובשפלהבהרלו tt'jואיואחדאחדכללךאיןכהבא
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מ 1'רfכ:רמ .גitרוכומג:אלא/ם Iבכגככבוטובקצרהשרעותזהםרעענמכאמרמיגסחיי~סב'זנ'רJ ]ג[בכפ"כפ/כ'יס <::זוכגז כמ::!<;:(סוfו

 :~כקנכfכוי'יוסעוכיוגוג'יגרםזככובכיגוכלואריב'/לא •רחבהשדעתווהתמירמשתה~רנכהומגיגיו~וiכחגין~רחמגיןחייס ~~~ז~ bן~כו כ~;;
יונכתככ tiעגיגנוןחוק .וסתשינייטוניםוימיםשכתותוהאיכארעיםעניימיונכג\רעיסימי~סגנכ:וסממרווגגו::ורגף(נזסוחטפל

 •ו tiכוfגגככת tiוכחריג~פזומכוגסחוכחוליתחלתוסתי iשינשמואלראמרכרשנזואלחייסחייסןדמיןס/גמ'גמהטוגח::!מו~ ~~ ?~<:: ~;~~~;פסו
כחכותנכזוחיכגומהווחוכיתחכתנ fI ~רעיםעניימיכלסיראביבספרכתוכ(מעים)ז]נרנמtו Iכבכ/ונו/ומוכךיככו~~יפרוןכוכזגר(טס'מ ןופ::!'

כהשולח :וכעיסחיכירבוסיומיiכ'ל I·ליס i:iככרפסחמיימממבככיגכחמרמזכי fti rו::<כזרטומעjכןכ
ווםי iי I "ר mכחiלגיסככג'ינ .סנכגווrכממטרגגוגגיםבשפותליאףאורמסיראבוכי'ייiליכזנ t::tiורנכרירוכגררככומח iזגכfוו<::ומרומפ 5 ' לוfוכ ::!fווומ'מרו :רו i:iמכגטדחככיוככיזוונח t:iכמחרiכמעפרכרמוהריםבמרוםגגוגגים tiוז'/ ~י~דמיסןכיגסמטוסכ:רlכגיהמרנזוספ <:::פגכ(נז

סנכןי jגרייוי iכוסירוrכומיגיrכגסיjכיו :לכרמיםכרומננכחמפיכורנכיסנכגיינכיגגיגfו\רכי {כ\ :1 'יז<::ו(וfו(כ(
א "! 1 "ללל S &. t .&וסוח ' t 'פ nזניןז t ונfזס' C ררגti גוIJ יויןכ"קח\I ופנכנכיסחמיוניתונותנ)סבחהשו[משנחקשרףנו(יזכ..נכרגתנרעןII גרO/ J גנכיוינן :נכנכ\יס• 
כוסחזומו:יימטמה~וfג:יוממתמסל [ל'יימ i:iככיןכוככמימניו'י Sוכימגכ t:iי iגןז(ו <::'מfווסו '::מ'מ
מגיכ\יםמחמחינrוסוכחוכמ ~ ti'יככר Sירישמואכמנהמאהשםחש כ!/ Iכבכנסהככירמפ:ר'ירכמ iגיפ'יגפס ' C ';,מ<::סו(עיכיימ

יגו"' t נ.-כiייחכבכככ'יווסוכחוסמ'ימגכ tiאכללאנגביןאיניברינראפילותחוסעודתמנררדחככרמכ:רימנין ~ Sמבכי"זסימגכיסוזוחזינכ(ו C וfן<::  .'( jJלל Iלנכ'ס Cססוfו ';;'~כ

כינרכiכוין tiעמיןמנככיככוiכוין ti~עונותסבחשנגביןואהריחתןסעורתשםכםfכוכ ti/Iגמרחמןז~ממרוי"ינרירפ:ס nכ( tופעפיס
)rנכc!ורסח(גן סti כויתגנכנחמכP נכימנכרגכr/l כנכ'~'ירויננכיןאלו,ךרינעלהלניתעמהשיחזרומרונין :נכ~וכהוfti גדהגימנכמ~וום!'כ~מגכ

C ::>כ 'זIו 1 1 1מ 1מוזויf1 
קמו Jר~מייריiגIכסוכסכ(ורגתננמאיואניהבהןכניתשתשתמשומעטיןסנלונותנכיס ti·גפ('כ'ירי fכזסונו'(כיtפיננכ'ס c::רסחוסממי::'

ככנכ~יכfב tiגדיכח tiCiכסנכורגiכמג(.ינ[ליןט ]יממרוריכ'ליג~:עיס t:iרכמנויס/ Iגמןסו(גןנ'ס c(מ
c ז'יכיומוירומרזמיסt:i קרע:רוS ·ר'יt:i רנזורסמt:i לפחותאבנרררווקארבאארמ:ג 1נגבדע:רו:גימiגסכגורכחנבכג'יככיtiCi גריגחti ;:רס:רנכן:

חמוכמכיכrוiלכיכמו'יג'יוfככי'יככיrוהוארתימאמהותנודירנפשיטאלא.מדינרי Uכפגמ"סןכפסוiכככוסיףט~ומר~ Sק ;~ ~~ ~~ן ר~~~
ו~ג:וומגויוסככירכiככמםסדריסfכמג"דינררקתניוהאימדינרפחותראפילוהדיןמוסיףוכנכססומ tiמיגג ]<::בדגרויס t"rובןרס'פ'ס Cו

ומסמחוגיועמ~ןמככמסזוהןכסככורiכשתהתבןאכלל] flקמקחנירמילתאאוראחונו'גסיכיסכחיקגנכסגיסגמ'ות tiןכפ ;~;וי(:~~ p~;ספ
 • Jמרוכיסכגורגתשלח :גנניןכוfכשנרתנן]שםמאישלווחתנן[הואמאיונןכיו tiומנכווססגגסוכנכסגגנכיגיני~גסכספ'סוטפרכי

סו'ו:וכנכג~גכיiכנכמ~סיטמוגריופיר' • /, 'ונו'ינכסמגכוו~עכרגנכסו~סר/סגמכווחוירזופס \\-י:נ
מויחממכמכךכסיכחומסכככוככןכיסשומאלאמריהודהרבראמרשתמאילוכ· l/ריכככבכוס:יאסרנכככ~רסמיוואויפרככ((רומססוfוו::
~; h :" פוןכי:ר.רא~כאבכיר ~;;~;כ"גitכפיti כמאהחמיולביתששגראחרבארםמעשהנרו.מט/וממרfכרניכמווכיסגקערוכיכמi:i וכוסן:;כוח
רגיווכובכןכזנגככ~כניחעמסיכרfו tiגדיכםףכליושלשמןכריושלייןכרישלקרנותג)כוכפוסוכ/·ויטפג tiנכיכוiכfכףנוסירמספ eכ~(ו~סן(נ

רכמ:אסרמני\ינניתנסן t:iסiלטהמוהלךנשתחמוורכנמילתכליושלזהנוכלירמי~:ויזקכנכגיוט'פכ tiננכגיגיסנ'ו(פ~ qנו;נס ס;~
גמןכריגיחרץסעורתטסfכגכ •דוקמגרמוכרוסגרוט'נניסממןכרוit'יגיהו~לח~"כו;דגופ~
ישו t:i •קהגירמיכחמוארחא :מידימחנכמנכדיגרפחותfבכגגנכיומיןירוסכיס:יסעפר~פסיג~נו]כבכיפ':ו~וגרממרין tiכעכי'יכומווכטווזר S~ו :tת: C (<:ו IUו סי{ן:()
הגו··הואכגריס'מגכיוזמ rבכד )·~מ I "(כעיכרכממרוכירגרמרסמגיכiכמומר/מ Iרכגהייס lויוiכבכג'זיrנוגזוכ'נכ IIננסיףמ'/סעפ" •גו'גרמונד'וכומןו::<רומ  • . '::ימןכמס(עיס'נמ .

כנימוסבכורהסמוכiגחוכו·ש~גרו :ו" Sבכי"ממבכ t:iרוכססמג'מסדקחגי<םו:גסמרוכ' 1ינכ.גיי t:iגכ ::tוfכרן/חיו'יירק 1וכ~יגררומיווג'בככיוןכ "I ס'נוtt(כ{ cכ hץ;ן"
סווסככג ~tiכ;חוכיוככימססכחרכו mנכםמrרמהוןמitנחר\·ורכבמחי]:ו~ומגרמומעגיחי~ומדכרוט'רכנכומעפר ti"fוחכiכיזוו:וכג~ 1mמ:וזופסוט?מכין{ג
יעמ-"עייןמןופזרנומי fIו
ךוס'םSיירחןכ( Cו

~םכ'וכס kIקמנ~יו::י-)ומ~טכרנע~:ו Iנענזדס t {(ס «Cנפ~סומ~ןחינכלל"נ{םכיו ב;:ד::ו{מ~ך ~' rןנייס tרפרנסנויקי)ורפנינינמם t ג'~~רנרםfו •פfנכ)ומhלרבאנגןרס וf(מ,'ק
יפיכ~דfו"לןתע {I ~ e' ~ ~',דל"ם'ןןכ,'ויונרחמ tוהאיכא :,ים'מוע"ן {יטכוכמ kI~ודלוסח tנס Cפנע(ס Iכטנזזס C (מ~רמזנט~ס Iמ(ןVנמל Yרויי( tpר(טנזsנפפ'ססי?; §Iזנרי
ייסףעץ'וסרין::פןכי;ננוף

י P "עיקרסםנמסגיוח:;יררעסבמי)ונענס fר IIומככפח::ונבןב Pונחרזמסג::ונענו::ורעיסעניימי:כנ .מיפג)וממררבא :רנ::ויב'ע::וננ):ר::ומסנייrייכjכ{ Cנכזי quס ((נ
 :נמעס::ו::ונכ::ונסווןחכמבירוויסנטעמי::וסיכונfויגן "ענ 11כסמונקוחכיובס .מסנחימחירסנג::ונסירוח נ,,'סfו'רכ ; ,dj ~~ h:ומ <::~~~~

 :rקק~מ~חופם eנ(ו
נס P' '{ייירך{יזע

סבכ'וןנמטןכtסרחק c'יפר <::::ווטוו כM ::>Iמ Cוכנככו({חרמחיומק C {ייי""ו::מרמןרס)וק'ובזוג,ם Iננרגמ'יורס(«גםנוי'קכנ{כ'ומסע~ונסף r "גטוס M ::ומ.חארכארםמעשהב "א.ר
ר Iג

 . 1ןועגעכ) ,צירנרב 1געעשנקענ) .ויןבכונג /' t 0פערצערט;ןלטליננ Sושערח) .ןםנתורסה
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קבש"א U-טרקמזקמודףבתראבנאש\עיתפרקשמתמירשכ'ם
נ'!כ!יזונור~כtינמנכונמ ,בסחלןיתן :נ l/וקrכמויסכגוככיסכ tiנורסימfנ tiרןfנכסPסנ:ירויןג~יiכ~ ,ננאושא :ומין tiנקורסג l/מזוונכזו
נכfנומכל:יזוובככיוענו tiגורניוובכסנככזוכוקמרס ~וr~כמסכפעמיס :כמ')(רףנ~ ,.jjיוסמנככס'גרfכירמגסנסרויןסככח:יככיוזוככעסומזוח

 ,דורכ'חכנכנסחהנכררואלומנכר :~נכחנוקמוכורנכיןעוסיןזו:ייומכiכ iכסעונכחוכ,ןד:יכ~וככניןמיןכסומיןקודס ,;ינ;וiכוין ;:I:יעםנלינות
I'J כןiעושא~ן : 'נככתני'7כפריטימכדינר\j כיכנוו ,;יננומויוtמגטיr כנכ"\יג\j 'רחססרמססענכס ]מ[חנקנפitכזiוגגןכככרמי~ווכסומנכחוע;כרע

עפ"וסונרורמתמנס;וסיסרוכ Ciיעז ,נכרינרפחותפמיכוס l/:שכוסף]
כמסiכסגנגמסוכוס Ciכמני~וכר l/כחמי!שלכוסוהוציאחמיוביתפתחעלועדמורפקידכמנןכינכמ Jסא :נוכמוחיקסי

כמ tiגסומ~מו tiננכרו ti/lגנכמניוי'רל [הל"\הוזוומתושתהרווגן ti~חנכיןכסס ,מוכניזומ(יס
~ ti ויסti ל:שלשהגופומ~מוחווחיןI - I I ענעסחסרההבשראחאההעS כוiומסרנזונסי"'מti ככעfו~

עכרת ; Sט l/ויוומנכר :נכיני~דנפיקהעשויןסבלונותואמרולאושאחכמיםפני :כסוקיססו:י "וtמrריתופנ'וס Sינריס
סנכעחiימנעיכרממרינן ,רכ'נרורבנביז]ליבלותעשויזושאיןננביןאיןליבלותמ)נכנכ:י ,חרנימנכככ!רטמנכזרואל

וככוגסגככוrודמ,סחנמגיונכמ ]ב[יכוהמ 5פחותאפילומינהשמעתשהתאפילו ]מ//ש[ד~יינו ,עכרחסכטוכויים :כוםמירע
גפוניזוזוורונרווזוורסקנכחיוסססומליהשחמיכ)דלאrללימאמא!אשיר l/אמדינריוסוכמכמנוווחומו:יומסםנועוח

OO כזוססנכגכיזויןמטיסרזעועכוןfןמרסכגכסיפססינכןסומנונככסנח • ~ •יליליכו,
 'סכגסכמנכוח 'רוקג][נבכוכנכוס l/כסקכ •הואשקזוזפאאאד~ו ,תאמרגר) l/ג(סנכוזוכטו~~נכיסגעכס ,סכ~

כימ,ןנכין Pזוסס fחט'נוועו rמנכרג l/ועבניואתאחיתופלצוהדבריםםק!תרברףקביוסככעורננ ,:בלולכנריוומiכרננכיכן
עזר]נסוררגן 'נפנכרי'מרנמרס:ירעiיתמרדוואלבחמלוקתתהיואלרrו rנכפ Ci ,נמ j\מככפכוימ rוריו :ככבככון
סיiכסט\יח "ר~ iמ\כמנכמגנ Ciסיעתברורג)עצרתשלטובויוםדודביתבטלכות:יג rפוו 5מ ) r/lכ(מ,ונגרגתיגסעגיס
דעמיוסיף ]סנונ rסגגננו 'פרכמיומרנכי'אמריאיתמרבלולאמרזוטראמרחטיםזרעו :סג rג'"וםמזו ~ Pמכפכוירוזוימזו~
רכןחי rגכמוגסיוכקחמונגמיוס,ףל ]'י י'[יחגומוזוסי"כי ,כוו'יגrpרדfנונ Jאנ

l '"י' ס";רבכl יm מסl 1/מ'ממשברורברוראעקבדרהשממנהרדע ......י'מרוכמו Dti ; "" 011; ; JJ \ בכמריכןווכיקיןזומרללללללללti סזויוכקין
יטעוס tiערומנכממכמנקרוח ]ו(יורעורוחולבואפיאאממשובובאו ,זוג(של :עגרrכמסיככניוכוfכככסגיכן

Ci י) 5בכמיכיiוגםני;רCi רrעזכיסנכרקרידכןןכעסלרבאבארןא"לכרורהואזהמנשבותצפוניתענכירכויסנגvרD יiוק 'ס/l נ: 
OO רסייוג , 'וגחנסנסמחרוןיוןכ"םיצאילהטתנינזאבדימיבריצקחאדרבאנזאשידרונכימרוח ,פוו 5גנפינטה :יס
סג;גינחגסי:י j\סנכיסריוננכרמחוהאחרוןטוביוםאמוצאיאכדימיבריצחמדא"רפון:יפירותיהן Sג,פיומטסוכונת Ciנככ

טפיןשהייומנכו :דיןננכרמחוסוכול I •לל lלכססiימריוככיןמין tiונכחוו ,מרקיגין
נמוגמיעסןעריין:ינכבכוגס'ס"יסן tiכבכפיכנטההמערכהעש!צופיםהכחגשון eכוומ ,רווסכלפי :וכ rננמגוין
טכמופרריסמfגכויס ו::~'~נר:ייינויו"ןכמפניעצביםבתיםובעלישחמיםענייםצפו! ,נכועסיןטנ~נסנכי j\ם~ני :נומכטנח

ו~מ:ינכערגסננכטןטפיןוסגכנiיעגכונטהמרקיכיםז)ופירותמרוכיםשנהשגשמיככמרכגיורבכיס rמיספירו!רסכ t:iנןוfוiיו\ינ
;ממחרו pעסנרמfויןיסממחרן Pנבכשחמיםבתיםובעליעצביםענייםדרוםכלפיסריכונכגריוניוקרוכטחנכריורומ Sוסכוfו
דחגיו"ןכ ' 55גמות l'J\~ו;יפוכטססיסמשתטריזופירותמועטיםשנהשגשמימפניגנסגבכג\\ס:לםזרתנ Sיריסובכ Ciננכריוח

 1\ן' Iנמניחםגרמ"גועורטנעו;סוגזו •ל Iלופירוחננכרסות Pנכנכסמזויס'טנכעוניח
נמיגרזוטינכקנכרסססיוכנסיסמכחממערבכלפינטהשמחים·הכמזרחפיכנטהוחיזו rמ ti 'עגניסכולם :ניררדמיכן

רמף 1נ.יסטענכוריסוזוגגrוסםכמ •יפהלעולםמזרחיתורמינהו •עצביםהכלנררבויוקוומר S, mונככ'מטרמכוע!ר
:יויזו l'J\~וכפיוגט:יר:יי:ייזי..נםננכוכמילחטיםיפהצפוניתרוח •קשהלעולםמערבית:י t1ירחית r "מבנכמין I'Jומ Sמינןופיוומ
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דור !ק'י:ו~מכפוכיחכדכמייכומגמ"ו Cחט'רבכו fנרורבככרמכ cט"'חסג"ככוכנכגיזסזמטעס"ככמק::סfוןננכמכוק:י j'P'fמ;ר jח' cמ:מור"נחמרומנירסימו fIו jויכ
כ:נט'סןי:ממfויכוו~מונןכ~כטים ':'(:!כומ cנפינו ,"::כו)וס::ינכככומהכהגנוסכ:<רחומיוקהרמנוןככ'וחנ'רסז:רן (:ו)כנןנגןחמ Iי' ;rכממ~ור'ק'ן f"מ !,מ tכנן

C וו::ו:וחרהנןוfמסכזוככר~ויכ"וחכ:כט'סכככיונחורוכוחכ:נט'סנככר)I:: כנכס" t כ::הכטפסמ::"ו,מכ"מlיf ככוכנמהכוקח'קוi : מימז' C כוה ~כ::ככככ • ,כ::כ (כ(ס
ונונןי~קמיומרס~ס"נר::נ jעיי ,כמיננכרכסההיא :כככר":גכfוו j 'וc fזוק'יכחו ' C')Cו:גככ:cומריסחרסו J(כט '::'(::ו(וי!:מעוורוfנבןגטיס eנ ' c 'כ;:וסדסהיכ Cכמסר
tו,., (;:וגכוח"ר jככ' וי,,'הטח'וזIכ;ו (יומכי(מfו :1 ::נכחגככ"ככימו 9יס;וכגיססוהכי(יכודס jו:;יי::~כככ,ומ :1ככןכעדודנימנככ(כומ;וככרדווהכ סי::(כוככ fכמגיכ
:כfומיננכריס,יונfב'נכיםכו :!ו'כ(עזיז ,מר:'"חהד (ג::'וזעה:יכ j ',מfוומר "',גכו:;ח'ן ח""כ"וfוכככפר::יסכמ'ו::~ט'ס :tסןימכככו~יוכ(חרמקרחוגו:גטכי ' C '(::כ
 : ::ויבכ jכנ'יכיוחוגמיןהמזמקן:::זויכפידורגכ'מכמגכומס"ר(כיד~מהכחומריחככרחםחןגככמ(וקחין r'f"מ

וממיכנהרו:ינימיווכ'ס fמכחזכויעקנכפיןכפירוו::ס fנמ:::ייסהמרס,הרא Cכוזוזחמרכ,ךכ'מסנפןר"חזכ::זגגחינןכמיזר::יס cכמ ;:ו"כונכ jכרח::,חיסהןכח
 !יכ:!כיכרח;ונרדססכי"סכ qדכמ :tזסיכסככייfוכומכווננ'מוזככרנוחדח-מהי'"פה\:יסורעוכרורפ~ימם~וי"וכנו~ס fככרח:ון Cחרמטח Jכמקה:ה'ו::ונ:ומ

 :ס"ערכיכנוכרר Cמ,כ'רג,ננכרכ!נכ:נכעקמווכ'גנכרהכוככו:וכיכג"'רכחכוימן fרמנ::כעכ' C "נענרמכמסמי cסנימו;וורכה"רכ"כ"פכי fט"זיס"זרקינפ
יוסףענף .

כוקן:;'ן jככוי~ט'יסננדנכfניפכחדמ~מעיפסכבכו(סרמ'מ fככרקמכיככגרייIוחע(יס rמכיהדרכככ(מח iככיחכו ,הכדדיייו tקד(חגו:ור"מרוככ"ד,חיכה •יו tpמרוגיס
"סז-נר iכככת'כ ~בככיזוכין:::גהגוכיון ,(סווכחכןכהה(חפ(יניד(ח(סוכיכ! rוככ"רכויןדנ::ככיסגי~דחימככע tדכככוימנ ( :1כחמרו!טכויוסמוכfו'דחככר ~~"iככיכ!
 : )ה"סרמוי:(ר:י:Iככימי:::חוכח rינמררנהfנ:ורמחני '~טכ'סורככיכ! _מסוספומ נומ,:::כככסענכיסככ,ככבכרככ(פי 'כן1/רככז !' tקמרחייומר
נח! 'מיס'וכנז;:ומבכנבנבכנרוזמוכ::נח:ג:חנ :tוסוחוכומז,חוחוכ"ז'ןמ:: '"גיכמריקו'וזעמעכנכ::י,כמירימכנכסבככככהכוכיכחו _כו'פחותההואהנונהאliב

 , fהףהו:רוי~כבכוי::סמן:מניו,ג"ה:ם ,ככבכו~ונ:נ:מ~וח cכמו'דענכייעוסנרככ':נר'מי lוגי fכנכישבבכנרכ" :t "מכו fו iוכבומכבכנ~:יו fמ~הרויכו
נויויי-:כי:גרי:מכjיגרבכי,'ק<ייי fנמוטעמ:יככ::ו:יומתח\ס::נסרנח'רענההן"מגרגרוממיכיכ cנכוחופקמ Cמככפובכננכנ'חסוידבככנר\וחמנבכגת ע,,"::סניןכיוו

זוכוי(מו;הריסוחיוכעטמורגכו כ::בכויIכז-כדנרגג::ומכו~הור'ןמונ :tמיהגסנבככסו~ומבכוסנרכ'ססנר'מרמקייינמכ'וןידערנכידע,ו jבכהומרכיסנח ,נוח::!חגמרוס
 :ומ Iכגח(וחוכפחכיס ffו ~,::וע:; ~,,::וןן:וכס hכרנעככרכחיךגגמכ tחכהכק"מוfווככמכרוכנטכרוכככיסהוכ fוסקיכ tו tנפדננככו tויעכפגוכע:ו;ו

פערקויפטהאטפאטערזריינ)אנגעלרעינט,איהםהאבעןקייפערריא Cנקערנער,ריאאיהםפ~רייואףח)ן,מתירגמה
 .ציריקאבמסט Iנריאינר

 ::ירוזרוגרכפיכגווונירס:ייסמיכדורוכמכריקכfכמזיכ::יוסיוןכ" 'וS fכמו
כמיככדכר/~מבוס • '"ס::מוככמזרנכימממ,ממ t:iדריםקממיוממהאי
ר t:iמוכקר\\סכי t:i\גססוסקורו:יזכוסדר"~ ijפ/כרמוכךיכןכידגריןעוגס

כ~ t:i Dר:י. t:i :'/~ויכע~י::יסמהפ;; i /כ~ ~'י:כ":.ב t:iכ:יסהכויו"נכיה:י ס\\.Aוי
 I\דר/פ//סגדממריכןומ~ t:iונםזכונ~וז

 ::://י:וינכו t:iדיןונזר ~'/רככירון:רב.:וכס
ד:גריכ~ומככר:~ונון jמוכiר' .jתח
סס;רנוגרגרירסנ/'ספי/.ע"ןוכ/

יו//טאומרשאולאכאתניא •להווהא Iלהאא
רבאמרהשנהלכליפה Iסימכרורעצרתשל
כולאחמימאאישתאדרישקמאיומאהאיזכיר

 :כה//נשללתפלתונ//מלמאיקריראשתאכולאקריראאיחנזימאשתא

l זכיראזילעשריםכזכ!פחותהחואג'עףקנהI לקמיהאתא[ראכוה]נכסיה
 ) :fקשייתאביהושריתנזריאכילזילקרוכיםליהאמריררכא

ליהאמרישטראל~הכחכוכיזנינאלאוזכיני/להואמרהכיעכררכאכי
א//לא//לאזלכזוזארכזרשטראבזוזאאסתרמנלתלרכאליהאיכןאזיללקוחות
 Iכיווסכרליהממכרילהואבזראנמרוהנ)ל~וחותקרוכיםא//לוכינאוכיניה

 :כיהרהוההואיתירהחוצפאהכירעכירוהאירעמירעוסכרליהרמסכרי

מירכזוציאכנווכתזאכיוכחייאכיוכנכםישמכר Iכאיתמרקנטרףקנא
אכוךליהולימרובןמונותנדינישקשההיאוזוהלקוחות

רכתיכתדעקאתינאדאכאאכוהמכחאמרבןצישיא iקמאימפיקכ)אתמזכי!
לעולםלאכו/הארץככללשריםתשיתמוכניךיהיואכותיךתחחמה)(רוה.,ס

בתיכ:ככרכהההואכניךיהיואכותיךתחתלךקשיאורקאמעיקראברארמינ!
רקאמרהוהרר//עחכרתלמירעזאי Iכאמרההראשמלאיא//רב'עקנחרףקנב

 ,כיכ«(נ fנר(יו כ'ע:'כגזו(סכחווכ:ס "חומנסבכרס Cכקךורגיכוגחוכזוiכ jעיי )* : )*שכאתליה



קרמהרש"א·קפח~~סך Aנתfךננאעשיריפרקפשוםנםרשב"ם
מנכימנכ'וכומניוי::ריותזרהר::רג"כtכ 13'נ~ "' ciס;::ררקרוקכפי tiכפרוכ"גבגכנכנכורכ::רינותימות::רנזררותונינכייסי::רסנימנכזרייניס::רזקג::רינכיגי

rכק 5יfונוהיומני::רסהזרהגכונכוונהינ::רוfורגני:::רוניסנגסוןמנוהיו:דהוחוט ::tפ ,סטיההוא :גהה)ג/'וfוה::רסזוחוננכקוסגנכזונכוספ::ר
וינווחג::ריסחק 5נינוג::רו::רי::רנמנו::רסגנכ"ס ר:::ונר::בגגם::רונטחוויעקכסגיסגנכ::רכי::רגהינ ר::יר::וגחמפגכויפככויכו::ר'חוגןפגכויכסגהכי::רגהינ

וסייסכווכהחוהסכקכגכגיןהחהסי::ריוס i:;חוהוויכוןכיער"חק Sיחתונסג::רמגוז::רחו:ן ,סגיסיתחוסגי::רחווחסוג::רחו·מגןחו:רוסככמכוכ:רו
יווס:רס::ריח::רfווזכגככסויסהסיהנכוסבגה::וגרכקמןכ:גיחוגןקוויןכווחסוג::ר
נהמנfונוהיגוס::רונטזרו::רfווזעשיריפרמפשוטנט ר:::וס(חויוגfוfווfוויןגנכו::רוfומהוקן

 :ג l/וקכנגי::רס ,כגמהריןכמנככגמובגוומוגנכו ):ר l/נכ
ורמיסמ ,גו'סז::רמכ::ו"יגגול nאבשנתביהכתיבדהוהשטראחחואביעקםדרףגרמומכוגגמ::רכח )'ר(1גזומכנכיזרזמ
ון S::רוסו::רניסומכי::ררחזיfוגיוןחנינארביאמרארכזפלוניfוימהייבדק :וrכופהומגןסגבגווהו
ככס-וכ Sכיגייהכ:ריוחחכחוג ~כלוחסגו::רנסג::רגי ,נמ~ט:רוחוגן iעמ  •. .."גו,נכימימאודיבארכבותיהארכןעמדאימתייבדקיי:ר.fכ :"1ו"'חחיחזתסטוככהנגמנוכהו

• J ' .. _"' רייטחי::רור::ררקחוכוסחחנגל"ייייליrגחגהני::ר
כומוסרקיקוז::רכנכינכוכיסוו S::רושמנהגהכךאאושעהארכותמךדאר ,נמכגוהו:דאריךככקוחותכ"חטופי
כfוגפסןכ Sכ::רגסנfותfוף ו::זר::נככ::ר"רשניהארכ!לוקורי!ראשונהשנהזואומהסגיסככו::רו::רגוס:-fוויןגfוחרגכונכר

מתוך :ורו"קז::ררנוגונכווגה S::רו :דינו!לוקורי!כקוהומיטופווכfוז:;רנכפגכויפגכויכו::ר
קס::רכגחוו::ר ,וכ'ובגהוכירינfוטוכהודרבילקמיהדאתאמ)מקושרחחואשםקבבקוויןוזוסכו::רשנה :וכ::רכfומגחןזוכfו

ס::ריוירג Sמנהכמוררכרהיןרנגמ::רר//שא//לבזהזמואיזרביואמרדיגון'מהרס:כמכטהמהוקן ,חוגןכו
::רחסיריסונכעכוהכמרוהוכסהכהין , ,לזמן j(אי :סכגוככבגזוקוונסגיסכסון
פ"ק::רוכסג::רנפי'ו::רומכ"סריקיס Sו::ר •מובלעהואקשריובי!שמארביברביסי::רנכיסוה'כי::רחוא :'כהמי::ר)כז::ר

גסנח::רfו::רוננדנווגהונרfונוה •בבישותג)רבינביה]חזאהדר •וחזייהפלייהנ)בגוסין::ריוכfוורג Sונוגהנוס::רוfוסנוו
נכגסכי::וססיטנוגריוניסנמבגגמס t:iיrר.חייטאכתביהיהודהכתכתיהאלאאנאלאוא"ל(נסגיס)סטובגיןכפיפסוטכזו Dנכקוסו

וס'/יגיו ::iוfופבג"סגו'fורסכגינבגיגיהוהחראזימנא •כזההרעמלשו!כלואו/ליוהיקסריוניןמונכבגס::רי::רfו"גנכו]
סססגהנכז::ר::רוכיסנעוגיןיסכפוק [יהודה :כוטבג::רמו Sבגסוכיי Dמר

נטונהווכספוםגס::רוחועמוכיריכחבפפר](ופפר)פדראוקפפיקרביברר"שיתיבגכווכוגז::ר'מכ::רוו'םמו:כלךגוחייטזו'
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וכ'סומעיןfוחויסfווגו'זו::רוע::ריהודהאלאכתבתיהאנאלאואו/לזהכתבסרומ,פסיקגמכתיו:וקאזויגיגומוגן

וסכו'ס tiנכפירות Sקכרקרק tiיוגןבגג"כ'בשלמאכזהמ'הו'רכלךל l/אכתביהחייטא :סכה::רכיסספויסמ::רוfוחרבומי ר::יו::
וכוכrכו tiכסנכוניןמהווסגהכ::רגמאיכאלהו/רמאיהכאאלאלה"ראיכאהתםגהונ::רוכ::ר 'ר::זגהנמיוטוכנוה

גי::ררמ\\היר::וגfוססוגיזוכפימנגבגגו,גנסכחוו::רכממיגfו'כסו/ו:מאיכרקרוק
וכינוסנכעוןרוכיבגונרfוזו::רן::רגמפפראררבאחוהדימירבדתנידימיררבמשוםסמוכין'מהווועהוכיריבא :סיפו
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רכממספוסי::רגפסרוו Sנ::וורנסכrכו[אבזרערמםרבאמר •רעתולידיבאטובתוס::רהפככסכמחומפרסיסיס 'הפגס jעיו

כמגמני::רrכ\\גכfויסור::רגהנהי::רמגמבכלמהםניצולאדםאי!עבירותשלשרב]גפיכקסהו::רקכו'סיעס::ר t:iככנוכ rt:iכו
נך:-וזjגונכוגרfו::וגןובגג י:ר::נכסמע •הרע.ולשו!תפלהועיו! •עבירה'הרהוריום'גבוןכ::רו'ואבק :נוככר::רס::רהפככ

נמ::וומסמספרנכ::ו Sנעזוגכונהומהוו t:iללל : ):ו"טר(נבגרגיןפגגימכירגוfורזומו
סמהוור::רגמ::רןגיר::ריירגובגהוכיריהרעשוזאבק(אימא)אאקםה][דףד l/פה"ר(חוגכמיסזורסנגיווכנכזכ'רוכן
סגג:רכוסוfומיוסוגהנז::ר t:iסממובעריות iומיעוטבנזלרובזרבאמריהודהא"רגזכ]געין::רגזכעכוריס t:iנחכגזג)

רכעיככ::רו-ןמקייס ר::יר::חייטמי::רור::ר :ר l/להבאבקאלאפ"דר l/בלהבלה"רוהכלכעגכומהןfו t:iנמנ::ריהירfוסמווין
ני::ררחזירכעיכו t:iייקוגהנ::ר::רומרבסנכויוח

כו t:iועו,.נכו Sכע::רומכו t:iר t:iמיוגהנסיפר t:iגכוכ::ו וfור::ר::סטהfוכ I/ר::רגהנסfוחר tiחי tiגיגי tiסיסחחררגהנח\\גכfויורfוגתננו;וות tiכיוני
שלש :ורווpויו.מנו'סגפירוטrככיווג tiכגכוכהוגפסר::רוfכו::ר Sמfוחויגfככגייכממככחכיווכ tiכגכוכהוכפסוכfורסזויןכר::ר"ברגבגיגi:ינכקוסוכגהכ

כ"ימוגי::רטויו Sמיכ"נככנכfויוע"קגסו ן\\ tiבגכיווזו"מיוfו/;וזוגו'בגכיווהמג , Sגסכרמ"מכמ t:iגירמסנכבגגרקרק tיוכ"מ::רסוג Sכיס fiומיןבגכיווה
::רומזג::ר::רחrכהכויסומן::רעכיכריסמןמוהוחכומ iגרממריכ:י:כrר;רכויסוכין::רעגיוגיסניןסממוגבגעכ"גוחס iמס tiגכונוגווזו::רגו'וג Sכיס iמרfוין::רגי
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סקכוסירגמרסכי :כו::וגמסוג::ו t:iרמאתרתיואזילקאמרדהוהההוא •דינימאהוככור::וסוררגוגגיקרככרפסוככןכבכככמ

כרפעווככ,רמ iגווסגוכגוככי .י::וככגכ,יהודהלרבשמואל'ל lאמיiכטללאגנבאתלתו jככככועכעגככונכעככירמרסמיוזק::ומר
irכזויורוסויfגכוכיזיכ.ליזמר :וממכ'ילל , Iיותגזותריערי Aורמפי'ר OOוקסווע'ובו
ו\.גימויכ::ו fגמכמגטסופ..יםרמכרוכפשעשהשעהארמכה )בעמוס(בכתקראומס.כרנעניו::וק fו::ומכמרנכרייו 'וט

גחינ.ניחווה fהרגג.סכל :וכירודהוהההוא •אשיבנהלאארבעהועלישראלויfכןגו wבכוירענגיכס.כוזו 1Iרכוככר
י"כנ l\זיגמ i:!וכמבמי f !:iווכעוכווכסבישלעובדודחלשלמנאבירישבואזילקארמרמרמיכרני'פג,,ככיסכג'fככגכ::וככיחוג'ממו(גחמוג~ממוג ללל l ' 1 .)ורסכמיסמנכנכמקג  .::פיכמכוריקככמ l\גהיא :ככעסככככי )כד(משל,כתיבקראיהודהרבשמוא /Iארעכייוזוכנ" t:iונת;תrכ;ומזר~ ו::\רזוכגיונכ' ג:!"כר~ iJגר C 'נכ
סכסימ t:iרמעכ t:iססככססf:tכסגככגככח tiבאחת).ההואיפולא(ורשעוiכםצדיiכיפולשבענכעגיר::ועורוג tiיכמ tiוfכרמנכמזיר\ת ' Cוררגיגיחוח' Cרסמ

סיפככויריסוכככמבמפיכגסגוחגחנגו]ילל ~ I .גנ" t:iגרוברכיעיתכרגיכיסיח tiסוגזו«גומוממי C(ררו
ככגfכבח::ומ,וג::ו Sעסימ tiככחווגגוככוושקיינאמבי ][דאזיד)(ואזיקאמרדהוהגרפקכרמנכויגוגככזיזויתכי::וקעגיגו ~ h ג~ג~ימ;~~~~;~
יcו fכגז':ארייהסוגוrכ i:!ככווכגוגיגרrכשומאלבאורחא.א"ל]וליזילנזמרליזמרלימיהגרכרכי vככיגוכבגיסיסכעגיורפיס t:iוג..חי Cריטממיכחחין
 :כגנריועככרעגימנרופוה"ויס .ומסהזההעםכלוגםיח)שמות(כתיבקראיהודהלרב ti'כ' i:!ונבכפככיסנסתיככמזימיrכעכיווrכןו:!כג.מ"רנככחכח

 ,יוסיסומינכוע.!:כ,כס
סיר~כסמסנrכיוכעזיזמ.סו::ורחיסתי(קאמרדהוהההוא •בשלוםיבאמקומועל 'ג: ,."נכ t:iוכרכג:ספ.~ותו ס~יג::~ממכמרמכוכוזי

רפססירמאפותיא :מי tiכfככיגיעזסשמואלא"לשפילודיiכולאניימאהיאואזילמענר-,מור\גקומנכמזרומ ,-עסנכ ,lפ ~'~~יגזן' ~ C •רנכ:~
כוגיס tiוכ l\ססיסיףרומכעכגיגגמ. ·I •• ti 1 •יס t:iג t:iעג pוזווגביפסמור"'ככגגיסיס ""ייכ" "'
:הריכוכריגמ .כסיגו:ולאגיוכ t:iימרבעצלתים ),ירל-ת(כתיבקראהודהלרבמור"ונכ..מזיר,תגס tiיסרמכi:tסנ.כי ~~ C (.~;~~ג~תטג~
::וויוק..רקע iוכגוכס .רס i:!עכןtכגבראואזילקארמדהוההרונא •וגו'המקרה!:fiכיככסכממוכעסעכוכ i:!כבככירס.גית Iרומסיחמס
ןכפמיסרס i:!נעגיכרוג i:!רס i:!ככ "ו::כקו:: i:!ליה.אמדוקםלגזיזיהגאדייהדרחיצנאעליהב :עודככעניי::וונ t:i 'גמדורמיוכנעגש ~ ~ h ':!מ,~מס~~~~

סכפורrכנמורןועודכרקקע iנכסואישגם )מא·םל(התכתיבiכראיהודהלרבשמואל:רitומגרמ" . 'ו"כוכגמ t:iגניומשבגמכמגמירומכ:!
נכסוכ"קולבוסף.מרט: ' Sומכמוכתיסיליל'לי Iילייכ Sכוגויר"כוס tiנככ'וכמכס tiוו i:!ככ(רגרגכנככרגנסו
יס j!j!ו;,ווכמככ,יס t:iסגנכוססי'יהגרחמאוכבובטחתאשרומשכס ti tiמ,ר::וייןככס p tiמ,גפיוס!!' ~~ h.וfוד ~ן:מ~ ע~~
 וכtifכימזסמיג~סר ooגוכfוומ t:iכו :עקבעלייפוכגע i:!גיגמככך tiיו j!בככעוiכנכיסכ~תממסכחיפס
ככמ Sככגווככסיוהכיכהי t:iטהוגככיהנכוהוהרחימתיזכיואזילקאמרדהוהחחואשםוi:tסככיסוכערכמר Sדככוו"כוגו'גריקןמוממ cגמסמכס~
כגכפקגכימס .כגז
כהכוושכביזדספסיראאפותיאעיזזאכע::ו tiיופכמוכגניגבכס i:!סס t:iגנ(גככוסומ c '::מוכ

הונאדבאמדל!סגילאגרמידישיתי!ברפודיארחימתיזעזיזאדלאהשתאקסו"'ממגכגוככגנייסובגס j!פנ.כככיסומרס Iומסומכמסגכ
ל•לככזרכככסגסרק-כ::ו" j!וסר"ך Sוכככגסס' ::iוס .וכ!י'ס tונכ הכפודתמעאתךודברתישםרכח)ונועיתי(זעסיתכתיבמעיקראכתיביקראימ Sויוגמגו'יסכונכ"סכעוג::וגגגסזמכמחס Iמ ק~;::'

אשוחבי ) (חמכס .וסכ ח(\':!כiר ר I,תומיאוכתיבעשרהכאזהריטפחוכפורתתשעהארוזותניאגגממהע tiסו.מגגונו' ו:: S"מווtכהוגגכסכעזקומימ
קומותאמהושלשיםרחבוועשריםארכואמהששיםלה'שלמההמלךבנהטגןכוג"ססכגססככזכוrכ i:!מף tiיפו(.גנוזסרסמוותכמ

לל \ .& .& \וגמתמת :I ( .,!:מכווס ביתזהאיירגהדוםוהארץכסאיהשמיםה'אמרכהסו)ישעיה(כתיבבסוףו;ו fוכין I (וגרסנכויסייכווממ(גיפו; כf,"ריורכון~ .ג&ומגס
 •וגו'ליתבנואשר •וט'נכוככמקגו j!ר":רסבכסגיכווסגס :tוסfורגט .נימור

 11 •ללימרס tiגכ\1כיווגסות~ומנג,נכמר"כףדגר 1.סfוכוננכ('(יס

קראאמרחנמ!ראחואדכנושיישנא.תגורואדהאימשמעמאעםזריונככיהג l\ממ S'!:iכוגבגודנווסגןרמממס Cנימר(ו
ן)"כסכיס I1מס::ורר(

ככיגי::ווקכיס t:iרמ\וורמיערוסכ,גןוכהו fגפfכ~דמי::והמהווגוסהמנכגנכ,ככמכגירוגכיכןוfכהוככגימיוומיוגג'!דמונגפרעוןגסכ,נכמוכנכןכסקכועוגס :tוגנגס' iJנע
ומ,ןככידכפרעוווכ..'זככככוכוכעכיוג'זכפגיככגורכגס t:iסעכ,ווגגד " I\ד::וכזופי"דבככככנכיככממפיטנעכככמרמככריגוו::וייוכככrר"נכסדריו fJדסממוגסורעסחרזכt:ן
;וס t:iגו(יכככר\ככוע;סעס Jכו tiוז"גכודככ;גוס ';ג;כיחוכככ"רסו;ן i:!כמויממ ; f ';וד;יזמרונכר(ומעפ'"גחפיסדע;כג;יככררג;ניrכווכ i:! ;מגימיימומוגמומרז!:גןמרממ ~ .& 1 1 1 1 1 1 1 \ 1 .& 1 \ \ 1ו :tפיר P 'ורז ", C(גנר
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 ;סומסיסחככע cיtנג.גיזקרח



זדףסנחרריזראשוןפרקטמונותריני א iמהרשו"(שיי~

 "'י:.יגמנכ~.:י~כמריןס Iס Iגנכ~גנכס~כrכ Iרגננכ.:יוכיו Iגפגגומר.:יכיטריו Sריfכר~גנכסמ 1'י~.:יגימ~.:י;רגמירגייגrכיימסיוכ'~כנכ.:י~גכ.:י
גrכיניגנסיףרקמנכייס ;tןכיסכימ.:יעגיינככנככנכrכגיכ.:י t:i י:.חיי:.~נכמייומגמי"'~כויויזכגוfכוומ Iסג~גמגנכי.:יגיrכסגייזכרננכמורגכמוחיי

rכ I.:יככגגכ,ס Iסג Iשגמימעפג"יני'ס I ~~מרוכי\ס t:iגנכ.:י ;t~גכ.:יrכ Iסכרסייוגגמ.:י ;tרקרממ I.:יכירג'מכרג~רמ IנסI rמיגי' 'י:.ככfורג.:י
טמרר~גמ.:ירןמ Iימייחטמוכרמ.:יועוךגן Iסגיו-יגמ.:יכנכ.:י"קמווןג t:i Iגרמיריrכין t:iמ.:יכpמי Sנעו.:יומיוג'rככגורitכמ Iנזסמ,גמט

וחימ;ריו.:יויגמגמי j1ב.:ימרננגיו
ומ,.:ייג..ימ t:iוזיו-נמסגוגמיעזיזמברא .n ~רבתאגורולא'תשתהלאוייזכח)(יבריסמ~עומסrככק •מי\סעתה :כוחס

יגי'ירכוrכ'כו~סיוכער;ר'גו t:iרוכמיןמאנרהלחמהבiכיץו)תכיזמהכא(מש',אמריעiכב :מי\סכ t:iגגי tiכוכ.:י: tiג t:iסטרת : 1כ'
 wוכעסכרכרנכח 5וכ 5וכ י:.כיג...;:ןי.:ייח.:י t:i Iלי I :ריקמגמי~יס t:iי "וP rנניויס.שש~ם

 י:.יי:.;מ tiכ.:יריכיסגי t:iמכיו כ.Vמכפ.:יארמאיקאדרבבריהאחארבהמאכבקצר :יו.ו.:י ;~מ;נכזוrכס •וכגזכמ.:יסלרסדי
נכ~ו.:ייכ.פירrכמעגימגיככfכ.:ירקמחזיק :משכילבזבקיץאוגר ),(שסמהכא

מףנ~גמ.:ימנגגויוקעמסיןס Iפח Pמשרהלאמותאמתדיזשדןדייזכלאיונתןא"רחנמניברשמאלא"רשםו
סrכסגמ י:. t:iמג t:iוfכירכס t:iססיסאלהיםבכרבאלבעדתבצבאלהיםוככ)(תהל,סשבא'בישראלשכיבה

מ Iכניס t:iעסגרכרוכrכ 5וכ 5וכגס I גי:.t:iמישראלשתסתלiכלשכינהנורםלאתמואתמדיזדזשאינו[דייז]וכלישפוט
גגמזכ mוככ.:יגריניסנס::יככ"רזכוכבכגל 1 "י'ייי ,
גמיין:;...גיכ::יגוכ::י tiס;כככיגוזכ Iנ::ירוזככשומארוא •האמראקוםעתהוביםאבמאבכ~םענמשוד )ב'(שסשנא
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~פכס mזנח
כו::סיכוכגוכ;<כגגו"

זמחנמזמrונכמ,
נו::בכסבכוירמרגזרו::

I: מר::ו'כ ס"ג<;:קחמר: 
ורסכסנכככפתכס~

מכמ"מנכרוכעערס

זרףשכחוריןראשוזפרקממוכותדיני
קורסיוסיס tiכ tiו::ייי\גוי-נככ::יכט!רכוכרכfיו titiכמ ti .ררינכמנשבתאמרסכ tiגככככככרמיסוככווסחככוגס-ררכרמיוגיכנככוספ::ירiיריככ::י

ti וככי!ר!רויפ.סרוגווכטמהוככרחיקיוti גככרמיסכומיוti גכורוחוסו.כעוכסכמ(כי :וי-גככעוככמ::יככרחיקיוti מוככרו::יי::יי\ככיסגכמיכומרסכ" 
(גריו)יוכנכיגריכ::יוכהכ::ירגיכיו •מותני! :נככיו)רנכר"!רזיחכמ tiגריכי.:וגמגסוכככfכitכוככנכ::יטיככמ::ימכו!רמכיכככיומוכטוכמ ti::ימרסגוכו
נכסרfitכיעל : י:: Sנוכרו.כחזק::יבמעלית :טiוח!רגסוקורסיפ::י ]י::נ[רס)ווחוסוגככווחוזקקט::יוו tiככנסומחוסו .וגו'כזרומסחוסוכעוכסנמ

סיו j!רורוrגסרנוכוכט::יי::י j! •קורטרסמווכנגו::י rר"<י j!ומףנ l/ור,מוככיס

כיגי::יסויכ<..פיסעכרtנזניס tiיו5סכורלאכיכז)(משליהכיארמדריכלאבשבתאגוכו::יכווכונכווכמכרי\י"ורורוכדור
ti ::ונינינו •ודורלדורנזרואםיתסזלעולםכנכונסכ~וכ""רורכי!רכוככגי י::ייti נכנגוכפסיעגרמ::יכוכקווכוכ

 •טפיס ti ..<כיומכסכיספסיךי :ו j!רמ •ל ., •יכנכוכורס t1ויחסוfכרסנוף.יסיס tiיס'יסו
כלי :וכזסירמכייס <Iכו tiכ 96גכווכרדאמורתאמהאמנאקפ.:ואברררששםכ l/רגכפוpוגרמ"ריכוכעוכסוחיקייס
רכריוכס j!כסוייג)ו tiר •סרייגיו(שמותבדנתיבדיזמתוניזאהוורבנזו,ו'ס t:iקיג.יףיס t:iקרכריסר::י t:iכנכ

 •סקל :נכככי~ה •רצועה :סוכטכטכואלהכא)(שםליהוסמיךבמעלותתעלהולאכ)iוגככסוכמ:דכתיבככטכסס 1\רווכי!רס
 •שופר :גויחזור Pנכדוכררומכוכגמיפסיעשלאלדיי!מני!אלזערא"ר •המשפtפיםיfו...רסעיכסכמ tiונכי('ורפטי"נכייו •וט'
ה.ואצכחכיכס:סנדל.כוידוי:וכiומ t:iכבמעלותתעלהולאשנא'מודשעםראשיעלסריוכנכוכקגר,~סוכנככמוגיכומ tiככחנכ~

יו Ci(קרורהכימסומזירוזוו j!ככומס'גכ Iמ .1Iיגיוכ t:iיורגfככוי Sמיגככוכיי-
מכממיוככונוכi:tוכfכווכר~סגכ ):ט l/כאשרתשים.אשרהמשפטיםואלהליהוסמיךכפוסקירנככfכ t:lוככזסכוכעס Ciגוכררגס

ונככוכסקכנככזיוזוכסונככזירוזוו t:iכחייארןואיתימאירמיהא"רליהמיבעיתלמדםהעכסוכמ I1 'וזעוכועיוווכיוגומחוער
5סכורנככמיוכסבכטיכיוטיסויסכונכסהונארבד)הא(כיהדייניםכליאלואבאבררריגסככסגיכיאפי,ר :וק"ככוכנכוכ!ר

iו~סגזסיסו.ספומכ'(וזסככיס Pס tiכ .מאנילי~~ימודגיארמלדינאנפימהוהכיר 5גיוכפ'יכוpעכניר!רס ~'ג .•וט'
Iכוכוסמו!רטחייכוכגיומוכרווכבכגיין . I ללr וס5סוגרבככמינוסכטסיכטכמריזiררו~

וכסמי j!ררריכקוכו"כוחוגווכרמייומרוסנדי ]נמק(חוטרי)נינהוומאינחותאיaניסר pמפטיס tiסוכומ~סטגמוכרפגיס
יג..גורrכfכוככ Pי t:iכרייומזיי-סקרמ :ורצועישי~וריכוכיכיס Ciרררס t:i'יי t:iופרוט'ככפיסס
ס vכי t:iיו vי j!גrרמיגס.גיןשמוע :)"געא)(יכריםוא U(דכעתושפטיכםאתואצרחשםיאוכ"כ t:iע"הכוכרסitכרגמיגככרכס

זסרגריוכע tiהוכמרנרייIכI,וכנכ t:iיחרתהאורצועהמקלכנגדיוחנןא"רסיספירושוכוכמומ t:iסרוססקוכיס t:iר
מ 1rכגרנריטיןרכייוכסרר Pזסככמא"רצדמושפתטםאחיכםביזשמוע(שם)זריזטכריורריטככככ<יססרסמסכווכרגרמס

גוטססרייןככ Pונככיוןוכגחיטוטמיןנפי Iלל-בכרגסנכtכרווכנכגיכממפגיסנוסמוה
ים-גיכזוכמוכפסוכוגמיווכ tiכזוגמ~ודבריישמעאשב"ד](לדיי!)[כאזהרהחנינא :ומ';ונכרווכחו j!גכפגיסס

iרסיו tiגממיגסגיושסע.רכריוגו:גכואזהרהחבירודיזבעלשיבאקודםדיזבעל.רקרקוג:ורכונכסוכקכככגרי Iנאר
iרקגככמ •מ t:lמלאוכנכ: tiככיחרגיכס Pשיבאקודםלדייןדבריויטעיםשלא.דיןלבעלרור vגמומו ti'י'יימנעמכווכר

כמכוכיכיסורןיכרייןמזוססומ tiוכנכ t:i •אחיכםביןשמענמיביהקריחבירודי!בעל vורכועסוכקכנככ'יזסיווז rככריוסיס
t:i גוכ"וכריכומוכנככיסוככיססיו!j ולאתשאמלאמ)(שמרתמהנאאמרכהנארבגכנכי'כit:i מיבין :ריוככעכמזסר'יימti וכיו

iווכfכימ'ככירוטסגימ'ססכפכס j! .מחיו ~ מכtifמ וגגווכסבכנייסומחיוגיממrכסטו(לקישרישאמרצדקושפטתםא)(יכריםתישאסכס tiווכערrכגסכרייגסכנכגיו י "ל' ~ :]~"קומזים-ופטיסגמוכגונכ:" tiוריכגס וfכמס'סנ.כסמכסריוסנויטמרתגנסרי !ב(שם)חתכדו,כואחבך)(בהדי!אתצדקככע tiוכוג'.וסגיככנכ j!יכמ tiכנו"אזהרה
:ביןרמיסעי"חכויiףסוס tAויכרוכיסביזאפילויהודהא"רגרווביזאחיווכי!אישטנכי'מגיןוכוכוכנכ Pמסכמגכככנכ Pמרמ

ממוכרמכריוסי i:ttiמוכיככוכרון ti.כגרוכמז'ינכמזסרנריוכנכ iCiר Iמס t:i~חיכס
ככמיוכפטרי"וכופר!רjjמיכסזוררסJt •ט'ומrכ'ייסריוצדק :סכוקיוסומכופרק j!וכפור .!רטיfככמיi:tגמלא :כריכורסמשןוכריקטנככהורקמקנכ
 Vjכררכו j!טיןגפ j!ככמכסכוו'כרקסוכוכר\סכרקסמיווכפטטגוכר\סכנכיכומככריגוכרקסככ(סווכדקוטפטrוסוכמיכיסיfכ j!רקכפרט j!ויסימווכסיכמס
רגריסןרככהitטנכנככבכי;גרfוככרמrוכרססריוכסוףומrכ"'רס j!פוrכ j!כנכסריומrככרקקמככר~ריורוכiוrכנ!רסכfוגוכיוקנכtכרטפרסזסוfכוכרסויכוו'

נרווכיןרסמגרמסגוויכקועכניר!רס d'ג'וג'.פfכיכורfכי"נרו][וכוrכfכיווכיו j!מיגוכנכו:ניןכמוכ::יוכווכרמי tiרממסמיוכטס~ריוכסיגויורנכוממס
וסfו rt:iרמיווניוגרוכ'יומ t:i t:iמיגיןמכממחיסכיןרfכיס t:iמכגיןגמיכמרכמגןו t:iרררכורvמווג'מוכרגיןפfכיכויודמרנמוכרסגיכהר tiררי
מומן·וגA.כסכממסקטן tiייוכיס .lו'ס tiכמיכירוססיסיסמעכייסוכשכססומ t:iסכי!ר t:iוכיסמויiומוכרמ'כ tiכנככיסכימניןמפיכויורfורגומככרקטן

ף l/הרייעקבעיוו
ו~מונד~ר Sגעי'י~ינךכfבממ,טי",מסfו'וt:קס .גנכענוחחענ"ונfושנאמרומסנ"נכגונ"חכומ"יימ ::Iנננרסועי' I::Hבכומחונר",רIכjומנע!גנרימננfבייןכ qרנזונ

 : :Iי\זננכרמ~'גו;סיע P ' מ;::וננ"כנמג;גסססיבכס p P'נר l:pמ .וזור;ודרכזרומכוחןסנעונכנfבכי :כסכוגזורוחזסגבככי!נככוחרח
מו::וDןכדקכנגזכחינמ::פעוכזק(מננר::מ,נונקדזק :1 ' •/(חגוכו"1'וfכגגכגן"זי!צדקםיכיכגדסו I'J\נעונככמכירח.נכרכ:יגי:יריסועוקרסיכיוחסרסג<דוכחנכבכונח~כי :!':!

ו!:פעמסגמיגגfוןfוג(פסרכו :rומ"מגגכגךכזיןזק 5גונזרוו::רמ\ססיסעמימן ::יריס Jj'ורעכגרוזור(דוררכזר
ג"זכממדקמfכרדר"קוכרמס .רק 5מ!:פענפיו'!:ופע ::rמכממ!:מעדמ,טרק 5גמיגו"מfכגד(ממוt:סנככ":ימרfוןמרר(סגי(ורמר :rחפ .גזיוממוכיס:יוורגכורממרימנה"מ

פכיססגרמעידמ,ורק 5ג טפ:!:!(מרחורסי :!'וfמפכימנורוfמנמ!:וכפפ(יסמגירו(מגחו"!: ",:!רומגומ"סגמפ"רג"רסע 'יפ:!מסכפיונססריובכיטיזסויניגנח
דר:::ינזסזק 5וו::פעמסמגורוכמפכיסמגירוכממח(סכיכ"( iכו ::ו,ממפכיוירמסנכגס"וככס"קפבכמיסגמסדסיןנגפיוגמו::נגרמףגדיומחוונ:ייומריך 5דדנריספר!:Cי
מכרקיונרונfופכיכיגיר(ח :rיזfב'ימ..ממרמסו::(גווגיווכגגקרגרסמזק 5ו!:פעמכממוו ~"י::וריך S ~ימיזיגזן ::ו'"רגיככוr:ו .גזיןתטובים :מר(רמסנכךונכ"חי
וו::פעחםונכזגחיגכזקמחיווגי!מי!:גיופעחס tוכיי'('"דדז"קע"'כ .נפיוימנכרו::גנגווגמי :Iוגחמ'סי'רי!:נכנכ'גובכ"! .כזיכמכפיקוכיגי:יוכמדרגסfוכי :נכמד

גויןמי!:גי!נfוונכרותמג"ווממ'גחמ~סגכגכזקו!:פעחס :Iכזרווונ' :tמינין(זק :ר~יידכיננן ''':!
ממיווגדמ,:רמיוסיףפ!יוסיףנfוז"בכנסחורסמזרזגומו::ר .זריזמ"fכורנועסמקככננד

יקחי (יונfויי t'גנכי" rוע'סיfבסנכ ':!''ר P , :!רווDI ,,(,מוודרו::" .נננוסי'ןממ(זקריכארכ :כ!:נכחמר D ::וגגיזסזירוז ן"::ונמע IIומסע"מג"ג qדדמרגח'ס Cג
 :!'וכIכו::יתמגור\דםרוfכננמגמןיfון :tג~גודסיוךיק 5 '::ונס"קעדיסגו5רfומ~ויוקכרייסחממחגמימרנככfו tמרונכ~סזיו tרומססזייומסינכ-.זוחוכגוח t 'Dגדהמריכוגמבכנ

ורסfועי~וט'ככנמוסריסכזגריסורסיגזרכ~ס tו::~גו "'ויזוטמזיובכןנגP jיכ(מכחוך Mכדסfורנסכוכיוכמסדרכיכמ~וגכ (' Iוג' qנכס'עיי Cנרסנfכיסעוררסמג'כ
וט!\יויניסניח rנמפיעfנpרמע'זמגרוזיןגגl~יטמ tעדדיןנע(דגריJ1ננ :t ' ;ן(~דרfוןמרמר(עיכזקfב'ומפו::ר .נבככיסניחגיןפחיטיוכזסא'ר :וומסוגימסגנ

יוסףעץיוסףענף
 •נמירר~tכב~ברעסיימפניtכוrויממניומיגמ~tכעינררמינירםי~נכטעמ~יוחסזיז(ריז :eנעניס.פיוניחגי!מפינו',,וזסר <f'1גיווני!מ'מוגוי!מי!: j 'ניא

ר~ינרייrכ .גי'ב~ןכ~ריוfוrוצדק .עגן~עיברחי"נמיר~ומtכסמב~נחמזו!סע~יסכגנכ~ t 'גנכסו::יזי!גזיסיfבגנכ"כגיתנככנכסכיספססזמפןכ Cגנכגקי
 'וג', dח'ביורק 5פןכrוס :tיגתיג' iומ .רק 5חחייובי!חיסניוו~פןכrרס~מימיכועגס«ניסוגע~מכקיכ 'נכוענ:יקיקנכגעכמונכרכחןרגיוסנכנס':יגיחגרפקכמפורו::
 :פיייסיחנרית ' :tנחורכמסt:ריחרעיי!ב~ןנ'תיגת~יתfוכגמיfו.חכ~I'נחיויניו C 'וfכיו~fורמירחת-יכיוחחיג .חתי~סנ~נרק 5טפrוס :tרגריו!:

י IIרש 10 'א iמרחש



חזדףםנהדריזראשוזפרקממונותדיני
גו t:iי t:i כrכr ~ ~fזכ)כוכימ, t:iריוייורi:tוכנכעניוכיווגןג!תפ"יוגו'כרוכיסכרוכיס: r'ג~וטורS'ויג.יי~עגעורףמכוייי-י t:iגיי~ ~ rוזכרכי ~ rיטו~
מיו t:iו~מrכיי-~ג t:iוגבגמפומ iיי 5~ומ t:i~מכיי t:i;יייחויסונסריוויווכהעtנסגחכרחו t:i~וחמס .זכככו~ולא :רמסבו~וחמס .זכגיוi:יולא

וק';ו:'יי t:iגופנרוכיסמוחו~עג~מגמבגיייסג t:iוגכגפfכוזכ{וייריוויוגומיוגטוכו .מזכככי rפי t:iרfכלאו :גוכנכומיi:ין..מ .ל//אגrכייכו:גככוי
וi:י~וזככi:יוi:יין t:iכ t:i.כפיווכ'כחגו~וכמוח'/חזכגירוi:יכחחככו ~/ר :גניחi:יi:יוח ./ל/א :מיןיכ •א//ל : iססנכוכויהי t:iע t:iזוכרחהi:י
וכככזכחrכר t:iוו it:i:יוfכסגרססעררעכיכו t:i :רייוחfכi:י t:iחכי ~ 1ור .כיחיחדינא

חח-כחrכרח 5סיו· W1פרנוסחמגירוגחנתורביזאפילויהודהא'/רגרווביולעלייהביתחזייה.טוכחו:סזגרהכי t:iגו.פסילנא
נוrכסו t:iגוככויורמרכוכמיגירוגמוכירביבמשפטפניםתכירולאכג)(שמותלכיריםנמיטדהוה :נכרמגס:יוfכגוסמרכ
גןi:ימ~ובר~יירכמגיוi:יוגמגמוס'וי'ז"ח[אלעןר](אילעןר)ר'תכירהולאאורמיהודהווכוכיעגי,וונט!רסווכוכיכ .כיס

מככוr.ינמגמוו~ומכ'כוrכםרס,ומ'/ח .ממכוויכנוספיקנא :ככו~וח
חניכש\הא :כ/'קוכוכוח t:iסרסייוגלקמיהאתאדרב.אושפיזכניהנתכרריילאאורמככתיכח t:iרככנסייעויוכגרכמיו ft:iכוריעו

 'ווכסמככג t:iגריוטסורפג t:iריועגיןדיבאא//לאיזא'/לאתאושפיזכבילאוא'/ללדינאומיפסקיס.כיסגעיגריאיליסא :גן
יהגחרס t:i.וקוגו'ימו iחקגקיומסרבא'/ללרינאלךפסילנאח][דףא//לליאיתגפכיוכחסfכ •לאקדוםיה :גממוrכ
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גככי~סחוי t:iהוכמנכגכם~ ~ tiגכפי~ס
מנכוווכםףמנומ ~כrכfרכיקומד~:יומעדהצנוראתשיסנוללדיי!ואזהרהעליהם
ומ rוג ~נ~כגכו i:מi:ימוזמגכרגrכיכיא)(כמרכרשנתאירניתימאואיחני!א"רכמה
סמוi:ימוזמגכמיככימ <i ~כfכrרגי • •• ,

:וקכ/~מכבכמונו/]יגס <i[נמט ' iJכגכ /:tנ :היונקאתהאומ!ישאכאשר
וכנ'ייג .ממרדבר :מוכוונכו] S[כגכ(שם)וכתינתנואאתהכילא)(ירכ'םכתיבשםיב

נכגכ i:!רנכנכ •כווןי i:!םכ'כמ:לאר :rממשהא"ליוחנ!א"רתניאאתהכי
גכריסניס tiפיגככ )'((/י(רגייסנמונו t:i/ה Iהסנא//לעמהםשנדורוהזסניןאתהליהושע

גכריס: ~ i:!ג tiמונמנכוגוכi:י Iג i/I:!כיקוסי Iל. Iיל Iלל
כנכדימווכיניזוו •גכגיונi:ימוכיואלא !ואדוראחדדנרקדקדםעוהךמקטו

וניד ~ I ~"'נמ /:tמגכפ" י:i 1י /:tגי /:ptקו t:iכת)(יהיאאומרהואכדוד(וכ!לדורדכריםשני
i:יגכידו t:i [כגניס , '" Pנוכימi:יפיוגכגאםועמיאחישמעוניויאמררגליועלדודויקם
~גiרונ ~ tiגכנירוופfכ/~ ~,~ננכיזומכi:י]אלעזרא//ראחילמהעמיואםעמילמהאחי

'~ינi:יזונכומס i:!כמכומ Sגיוריוכ ]כrמ[ליי •לליל
גכניי~:כעוגויפכ Pטננכפניכיםי t:i ~מףזשומעאתםאםשראדודהםאמר
גורקיינכמ •כווןגו t:iיטכס P •ו//[עאכרודהואניאתםעמילאוואםאתםאחי

גגגוופיגכוכמבכוכרזווכרוכ~וכ~ P י:i iבכ :כמקלות)אתכם
ריוכימ "י:iם •נ~ tAיעבורi:יומ:/ו Iקאלאשלישיכאלאאורמעקינארןתנןטרף

נכפניכגכנוויגין 5מסווומיויוטגיוכיוצאדינוולעשותעליולהחמיר
בככiכמגרמנכוינןנננכרמקו~ ..<iוי~מגיגל] [ל(ל //ל
רףגגוייrכסגנמוממ tiנכיופטנכגכוןרו'הנטפאתנטפ)הכתובענשכאונא

רמםוווקכגס-ג::וניס.כוגזו:[ככגר r /,שישלםעאכ"ועכירהכעובריענירהלעונרי
וסגיםימינוזו י:t:i iמבכויב-ניזויגומ ~ם~ t:i :מצוהכעושהמצוהלעושההנטפלאתשכר
i:יסףווכוי Pככנרשלשהזויכוrכ:גגכi:י t:iמאירר'דנריכשלשההשנהענורמשנחשם

רמוגכסמ iJרנככגוtמגמנמ.ככונכיווכ'מתחילי!נשלשהאומר/ג Iרשבא
• t:i ~ומנכבכמכריוכטt:i ~ ומנככריוt:i ~כגכ

~ו Iדק Sכ • i'ססונכרי tiג<גרנ'מנככויו]: :כשכעהוגורמיםונותני!נושאי!ובחמשה
נבכיס ..<iויומדו rנגובטזוכ/:ג')ככי/כ I(נכנהפלינימיכנגדוזןה/גןהניעיב]י[רףנמ'
 tiורו tiוגממ~נככדפנימווסי '~גמrכ tiנכשמעוזר/ומנידעימיהוחדנחמנינריצחקרני
ובכריפוסוי t:iטגגכמ;rכו t:iס/)מ(מסrכודעימיהוחדפזיכןשמעו!רכילהואמריפזיכז

הסףשומריג/כנגדאמרוחדכהניםכרכתכנגדאמרחדנחמניכרר/יצחקומני

רש/זימהרש"א

\fממו~ 5 כt:i ופP כגסונמ~ייוכיגסiכfר~גירובכימ' ti ומנובכרנוכs י:iמזוגסו
ככנננוכייס PD~םורמi:יfכקמבכוקיוס::וזוווi:י~ייוכרגמווע/ג'יגס pםופוגמ
רייומ,נכזוטזכi:יסרi:יייוכיגס Pופ t:iגונמממכסווי Sטi:יוסרגומנמווי 5 ~

ר~גfכרווכימכוכייגס Pופ tiסrכו~ 5רומכנכרכובככמככנכרגמו~iכמגככ,גס
ומבכוווכ'טי-ס:וככריין ~י~ Iמיי IIקבכ
~יכוקמiכ::ומובכוס t:i 'ו tiכסכנכ~גכר
rככיiכמבכו Iכו OOtiגבכט~יוכ Sנכרגו

t:i ונון~מווכןיםמכמטוגמיקדמ~ו
ווי Sג ~ Iגנגווגכ י:t:i iוכגחנמונכזכסבכמ
 :כנכוכiכטגמס ilp:יטופמכ
 •ווכ'גכבכi:יסגרוי tiקניס rו~אתח

ררנויוכםנכגכס l/יר..מנכרכיי
 tiגכ//וכ' ~ 5גכגכ"ר~יוכ,וi:יטעוכם~

יימi:י::וגסיוג.מוכו ivl:יוכמ Pנכi:י ' Dוג
כמיקומ::וו t:i י:P iגוכממוגגו t:i IDג pגפי

~דbבכi:יגכגi:ייכוקמח~מומוס ti 'כמםו
ניהןגיגוו S ~מrכיסנוג tiר~ייוכונון

מiכ,נ~נ tiמ~סיiכסנ~נ~גמכוכט::וכו
ומכיס Pט~יויוג.קגכיס " JSנכמגכוכ~ס

 ~ t:iק~רגו~יסי'ייסגרורוסוכניס
נמונבכi:י/ם Iכובכג/ג'בכ~סנסכוגגנכיניו

גגמ tiבכמהגםוסגגכיניומומזכי 5נכ
ירוגכג ~/כק~ו~סגיסכי 'I ~ 1 ~יגג..ס

ti ומממיs 'כiימןכ'X נוונ'ומfכונוטוfכr
מהסגיגכ tiג,~ו j" 'ב ~ t:iנכמנכיוככוונו'

גכבכדגרוו tiקניס I ~~גכסrכfכמכוfכ
p כגנגכרומוזוסכ,םמהכוגגמf~ג:/גק' 
ו~נכi:י~גמכונזוו rtiכגיסמrכ~גי/ג Iמ

~נכקגכיסi:י~ומ~רויגפימג~יזו
~i:י>i:כ ~גיiכור~געגים~יומכ~יrזווכ

קרקרןגכגוi:יןבכקכוג Pנמרזניככס
כפיוו iכממררגו~ו Iגככינכזכו Pטח~ס

רגויסטניוכממכ~,זוו~נ~נ~כמ
 :/כ Iוקונכנ~יניס

 ''' tiגפי •וכ' '~~סףםונכויג'כנגך
 Iגככנרנגכניןגכס pנזווכורו.ס'

כ~ניסגוגזוגככגבכ"וריטו ~ r~גכנין tiו~נרתfכרמוקיסרגייס ~ rגגiכגיפוכ"וגגככגכוסגייפוםוכמס I~ג~נכוגiכ iננגכס P ~מגנווכ'~סףםוככוי
טובכויג'נגרון pימגפסוק tiהיגוiככט tiו~מוזנכגכנכיס'יtג. t:iכסנ~ריין rונככ~כיס!<גגוגמס'מוהיוחמכווגו'בגוייסס ltiםכםכנכ~ itiכו pמסנ~
 ~ rוככמי tiגיוו t:i /כבכןדייניסטכ~וספייסג'גכס ' Iר~ני Iונכני tiגפסוקוס'סכi:ירייוגכ'ככנרגכ'i:יויסככנןפניוומ, ' I~סממוווטגפוסק ' Iו~סף
i:יסוסtמכריס Iג י:r iוגגמ",גוכור"סנימגמ pרונfובכi:יון iP:יקנכומג t:iדבכגכוגרמגרוככומגסנi:ירויוגi:יויוג.ופככיורנטכוורמ, t:iסמודעיגוונגכניו
יירפוכ t:iר~ייוכנמ Pנק ' 't:iככגושמנגכיניכמנכו t:iכוכפי ~ t:iגפוגi:יrכוגיססכi:ייסג'ככנרבכווכמיונ'גנכינונבכייגו!י rונרכרן",rויגוזוג'נגר

ומטנויסנג' Iובכנסi:ירורפו~מיינוכונכרד Pו'כיiכוגי 5נן ~"" tiגמנכון '~ינוגוו OO י:i 1גכנגיחויכי 5גויi:ייi:יםכמגו'נגיiכיi:יוויקן~מייג
וכגכמ'סנ~רייןנ'ט Pנ ~ Iוכוכ'נכגכגויןו Vנכג'גככו~.גכיכi:ייורןוגכגו ~רו~'נ~ tAינכגכגייווiכ Sמוב'גכככקנכומ"טגכפימכוiכיגוiכגג'גגכיגוי

/ט Iגכוכטכרלjמיtיור~ ~ Pוגסמ"ט i!גכ'יי'יר~כנדגכ Sגנכfכרן..מו~סמיגוזכ Iגגווסיוי\ג,יוכוווו 5גפיכ~ס tiוiכ Sמיגפי~יוכפיגכ{ג~ןכ~גןומוז
יעקבעיוו

 :קי'זכזףככ",כמילוטי(ווע"ןמעמיו t:iומויכ(מיקמככל(ממותרכגווןמגסיקס::י
סדייומ,ננמממ:י t:iכככורכחזר:יסמככ .גננ::יעדנור 5סחמ!:יככוככד"ןואזהרה

מירחמכ:יין::יןממגדגמיכ:י"קסנכ t:iכדנורמננויוfורIvבווסגי,מסעיקמגעי"כמעכיו
 :כמורמוקזומ,וחכ:ייס!:(קימוסז"ומ"מכרכומ

ע :t י:1iיספ('מס::יככוררכגןע"סףדכ"כגכעיכ :tננ"ע"ו .עננןסנדוריס 1וזראתה
דנרממרס"קסנחוגןע tיסו"ףעמ::ייוכמ,ן::יגונגיסרג.ג(סומסככ(סגפכי

סוחכדולוגוממר t:iוז::יוגו'מק;עו;כוםומעיומי(וחסנזוליכריס ,( tוכמכלורממי
 :גוומעיו tiמ,וחסענניחנכרס IIמפמג"וכי'/מ Iנמגדחיממכככ(::י ; :t(מג"גלויגיחוננר

גזמיhמי'כעכמסגיכס"קסגג::יכיכננרגמדגוננכוסגסוו(:י .ג::י(יסנרגמכנגד
כ C:ימכומוכ::יוירפ'כנני t:iגייוגדחיממ ס(:!י:עיכורכע(יוגו rמרףנמוכיו

מוזי'ןגמוכיסכעכרר IIנכמכגוfומדויוסט(יס :t~ככמעכיגונניכfוכעכיווכמכסיסמייימ
 :עכיגוננרכמכסויידסע(מכגיס/ס Iקסג "

עץ
ו~מס i:!מנכס i:!נכפיססנכ~פי' .גכיבעמןגדוו i:!קניס Iןסאהתיב

ממווס i:!מסנכסמtוtוגןמחtוס Iוגקיחוססוח .נכניססtוסtווו
גtוגיינfוtוrוניחחtוסוגיונמקרמונו/.ס'כסננכח!גוסחוזמנביסגלגtויב

ג' :חמרוננככמולסקני::יחנמחוגו'כמנוtויגסכסבעtו'ח!גרסחרזfוכ

חריף"
יייוגוכיסt\"יממ~סיומ(ור 5כמס/רס '( cומוכס 5ורס ( "'1ממממיקככוע'גו(ס 5כייקנכו
עכיtיסנגודוסגיו(סדייומיממננננחממכמור:יכוע:יננ:יקכחימממננחמיע!:וכח t:iגכומי

מקיחכסכמ:דריו:דמ:יכ (I1ווג/.כד"וואזהרה :וגו:י 5ור:יננ:יקכירממממממtבכמ
כומרכ:יססיסרמ-,ועודוע:י 5וינכקכככגדגעיכ ו(':!רדגגרדמ:יסופעיגכחמדוfככו:י
מזר:יסריממ/ג/ומחו::פעיגסממוס 5וfכי",מרמיומי(פיקנור 5 י::יסנוכ t:iכר"ומזר:יסקודס
 t(דרוסטו(סמכfכ .::יגמוגיסמכדרסיפןוכמסחמגסוס 5ומנמרחננריימונפיקכככור
יסנוכ C"I "לי::גוכממגסו:י 5וח ן(':!רזוגוויכד"וחימסכ(סוגממגסוס 5וחדגמינננמ:יי
 :'!:רמכגנ('נגויכ(:ווגכד"(יסו::י 5'!:רחכ '(כחכויכוסכ"מז :!'/גננוסומסככורממ

כfככיומכעע:ינוfככ :tכונניו:יגוו(:ינ(וממגמנ " Cפר .:ייו(קממ:ימומויםמכאשר
 :גומננכעיו!:י:ייופ'fכע:י~כוריסנוכסד"וגומפכיוכיוג cממי(ו

 •וfומיענכי/כ Iו:וכדנוריזיוומ,ומעכיודי"'כוקם:יז:יו:י(רמ:י .עמיכמ:יfכמיאם
 :נזגומופממוגוןםוננעיומסממסדיטוכזס

יופף

נ'יטוחנוי i:!מכבזוומרןוסננסס)יג 'ב(מנגיסבטוף:כtון i:!ססף·למשורמי
!:i ומסטףומויtו!:i וינכ)י(ניומיסוכסוף .סמ~ןפנירומיסtמ:וטבנכסג!:i יס

 •טבע::יחומרמחךגומונס'מומוfוחךגtווכמ"ונירוסנמיסמנן·פנימוומ,
 :סלייכי!Iכופריטכיכסגיח

מכח



יאידףסבחרריזראשוזפרקממובותריבי תופפותרש"~

טחקג, ~ר'ומיןקמיורוטטרrכfכגקובערספי' ,~וככך Iפב Iרומשנעח
וכנגיסנסוףרמטבזרןטומכ Iטוירססווכופ!'ו"~מווכוחסויכגנר

גהיכיווכי~וכסוף~מנךפגיוומיו~ו~סף'סומוינומרן rכנור~גכ~
ננימוזגסומכו\י Iרוסנמ Iנמוגוכגוןסמנךפגימוומימגסיסוסכבכס

מיזגסמסמ,iכמוסגיגרוג~סכסךוי
יןג,כזריסרגויקוכסגמוכרבכfכ" Iזגגהגח
מגסיס ' rוג'~ריסףlכ Iטווכוטנ~מiכ

וכבכוכי t:iמ,וס' ' 1~וינכסנןפגיוכוומי
חוסויסנקוכ~יוומן 'בכ'Xויסחון
סויסמגזרמסמוסיגכגפקיר~ומ[מסו

סויס]מור\גקרחוגמסומזרךסכבכיס
מומרומגiוונססנגסומסוססיוסנ

נסגי]כסגיח ' rמווכימוכך~'כוחוג
 :~ךייגיןסופרי

 :וכגכוןבכנס I ,ט~סךונייטגסומטוכיסוככוכמוכעכסיסיבס t:iובכנוי
כנכניי~מחו ,נ,השכימו :מגנכוג~בסימבן Iוכ t:i ~ r ,כ~במזומנים

כבכניו rוססמגיסגסי~ ' iגו'סינמו(גכומיריןניזגנסנ t:iגינכסיווכרiכ
בכמגסנסכערף ,בככימיסגסגנכנרלא :סמגין)מןסוסרגסיfוטסגסמiכ

~ימומגס;כור~ ,ככמוראלא :נכגסיו
רב[תני •חמלרפנירואיז'המלרפנימרוא~ה',סכחרנכנרסוחסופמ Iגמחמתiכנכסו:

I וכגייוI ~ I ~ ~וינגיוכגרסוחסכמנכוכ
מרואיהפףה'שומריג'כנגדוז'.וה'ג'הנייופףיס-..וססחגנזגכמנמ,:שציערתפגיו
לרבאבייא"להמלרזפנירואיז'המלרפניוס A!י,סמובכוסנוסחס :זר I וX'כורף

ל l/אהכימרלזפרישלאמווטהאירנאעריוסףגסגכיוסגמגרימגממררסוגכיiכננוfוי
מנאינעיתומירצריכיתוירענאהוהלאסיכמו Iגר,כחiכיטסוסמגוכסגפגיו

 :לכואמריולאמילתא :~ומ Iמיניגווכfווכנס
בר"גמעשהלהבמזומניםיא][רףאלאהשנהאתמעבריואיואתירשםיב

הואמיאמרח'ומצאהשכיםלעלייהךליהשכימושאמר
אומהושושלאשעליתיהואאניואמרהקטזשמואלעמר •יררברשותשלאשעלה
רסייוגנfומכגכrכ\1סוכייןררוסקנוסוסכא//להוצרכתילמעשההלכהללמוראלאעליתיהשנהלעברולאברשות

י\סי"ח t:iמי~ורס ~ Iסססדייןס/בכ/
ךמזרסור~ I ~ Iס~מן rסכגמ'/ס~נכיקראיוחכמיםאמרואלאידרעללהתעבר jכולהשניםכלראויותשבבנישב

מבכנויןו I ~כמגסס Iסמח~יו~בנוכ~ןאינישאלאהוה iהקטשמואלולא •להבמזומניםאלאהשנהאתמעבריז
ססיו Iנפמקוססכנסככוני~ור~חנחשוםריחוחריחררישוקארניריתיבהאכידעבדורנאכיסופאומחמתאחרינ'

ס~יסוכפגיסמrכדדנייסיגנסמכעבכייןלל
נסןסיסגסגfוrכרסמיסוינסןגiכמיומצאונשחרויצאוזכועמרוויצאחייארביעמדיצאשוםשאכמיאמר

מפגיגי A!וירנכנוןנסגי~רנ~iכנומסכזאתתהאלאח//ואמרלאבאשציערתהואאתהא//לחייאלר'ברבי/ש Iר
נfווכנמסנוסיסיסנכככיסס/יניגונiכינiכ rימ ~ rוננסככנכiויןגרממייגןנכסמיסס Iומכענכייג..סמיסנימי~וכנטינמiכסיימר\פiכ
סנסמיסנימימקונקניסנררגיסiכגסנסנמסגתמזריiכסריiוקופiכ ~ Iסיססגימכנכייסמרווסווכרסמיסוינןוימיןנבכני'Xוונמוזרגסiכגן

 ~י~גחרנכנוןסגיגסס Iנירוסנקיונס~י~גןגנני~ור~סי~נמ~נסמיססכנכיג Iוגנ~יורןננכנרנחוסוiור I~יוכרומנ'"טמנו Iוכפ
ססמוניסוך~ Iג~ור~ Iסומסנמוככנכ '~מו~ניגסרס Iוכ A!סיס/גמ'סמרכוiכנ'חנונכגויסוכרןנרגך I rגרמ ~ rנעונ~ס~יiכ~~ור~ Iגמרןוי 5מ

נרניכווסמ,ן~וכiככיןננ'נורךיהחמרסחנוכ'ווכiוגיןוכסחיןרנסוזוגייכ~נכגמזרריספסוקיסנוגוןגככ"סטסגיגסמקוססס~וי~ t:iנכ"(קרמ
נומרין ' rנומככרמנג'נסוגממזכו~רני,כfוויומרפכיוממירמרסחגמזגירךבכגוגוופכיוס'ימרiכינוiכנסוס lr/וככנג'סככרוניסנס'עוניוזגרגי

ריגיןנסחרגמובכורג"וסיףוiככערויורבכמיכייחמרככ~ןחמרוסככממנונכגחגומרוניןיסיוגמרסככמגומסניגח ' rנחגוסנסתחמרסחגוגפי
 :מזרררנכiכבכנס Iגססככיגיסססגוס ~ lסיtיסכוסנןויססחגיןפגיוסויסחמכו ' rי l/נכמנעיזרןסמגיוגו'פגיוס'יסמiוינוזג ' rנממי ~ rונכג

סמכו~מ 5סככנכגקססגס ' rסגמגיןמןככו 5נכ j 'ר ~י~נחונמ~ ' rניכיככו A!יסמנכר ~ r ~נמנכססנרקרקיס ,ווכ' ' rני~טגיככוככימס jנר'מעשח
סנמנכניהי Iמגממר~ימןנכגין r ~ככן ~'~טככו 5ננכרנכ tIיקעןססככומנגיוןק"ונכנרסומסנמננכנוiכככ~סמזרךרנכiכנכננכנ~ומיו

וכגן Jמיככ'מונ,סמוגמוסבנגיסכנוסיממרנככמוסמומסוגססנכזוכככיסמןוכיממססמזררסי~ Iג l/ומננהוססג~וינככרוירר~ומרסממנוסוiכ
ססוחנ"וייררברסוiכסנמסבכגסמיוורנמכמגמ"סעמומענריןמיןסמגיןמןמיוגעמססייי-ונכורמסמסגמגיןסן ' rמססמףוככסמעסגככגיןמן
ססנוורוירנכגמג"ורעמורסייוגסמכוסמ 5ומססגיסונכג" Jרווגiכ rנו rנ~סביססניןוסגוורונזורגונכריןקממיו rוריןעמו~ייוגו rגססגיסוס 5

מףרססiכמנרסוזגסנמסבכגיהימגיסקעןסמומגוממריררנרסוiכסנמסענסמיוממרנכנסנרסוiכסנחסמחרסגורו~י~ר"גונiכ rנ ' rוזימןעבכ~
יוסכיס~סכ~ררין וי~;::ס rנפי Y /יווכ'גמ Iרורחחיגסחנח~וססקעןסמוחננחורקחמרס Iמזומגןנוכ 'וX'מזרריס,ו'נכסtיכ~מנככי Iורך Iי"מחס

מיוכוiכ Iנס Iוחוס~יtיסו~~קעןסמוחננח"ס rו~קעןמסמומננמע~ ~ I ~גמ"סכענכוiכמוזגומיוכ rס~ Iנכ Iוtנtיגממווכזגרי"חחרפוק ' Iגרחמרככנכנוiכ
כענכוזגסנכנtייף Dמב ~ Iו~ממוכנככע~ ~ Iס~~חיסמוiווככiכזרמחנמtיככ\זמגיסמןוכ Iחוזג Iכ~ Iימווסי~ממוכנככע~ס~יס ~ו~מוכרמנמס Iומג r~ממן
סרגיסירבכונכג"וריימרכימורויכמוסכונסגיוןוקסס Yנכג'וכווס A!יסחגגiכפירסו,ווכ'נמכחיערiכ 5ס:אתהוק"גסגירנככר~ומ i:רוסגסנוורו I/lבכ

וכגסיכמורגמסס rינירמiכוגחירבכגמסר"סרונכסמיוכומוג'ססגסיכמווגגוסמגוגיזגכייססגמגרימנמוס A!ימגנססוחמסוסיכמגמוריימ
מורריווכנסמו 5ויסמררסמכיiכסיכמiכנמ~מכממiכסכינכרiכמiוסק l/וסוכנסמו 5יונגןסחוגנ~יסנמססומר"סגסגנסירנכו Iרורמכפרסכורמס

נכוןיו-מר\(רסניעוכרורמיניסרמגמiכ rגiכ~חכחנ l/וחגנרומiו 5ננוסי~~חוגכורקחמ 5ננן ~,~סנמסנכסמוiוס Iנפהויסכיןכוגנכגfכגמינכיiכ 5ו
 : Yוק'יסרמננן t:iמנכייהורסנגענועונסימנ Iננרונ~רס Iנכנfכiכ rכחסמנמטרמכ Iממחרס IIננמננוחעמ

יעקבעיוןחרי'ףו
וסגימיי~נמ,ןמ' Cנמ~ע'ו .נרז::וחכמ :tססעכיחיוסממכיוממרסiיIכ!מומכ :tעמד'ררנרז::וחז::כמעכס :tמינמכימכרכ!חמרכ Iכמכוחימכ •וגו'jיסIכ!tנמומכעמד

סגגכככמורז"נt:סג'מימ! Iמססחמזזכייכוומכיס Iמכיוגוכסזגחמחכייובכ'ו Iמר\ככחעגס :tמיכ"וטיככיררכווחי!jיסע!מומ\ t: tגמ"חסגמז;מח'וזיגממ
' t: ו .גמבככרי!מחוזכt: חמגס:יוריעכנריןכיסמ"ממחt: כמבכ,עוכגו:וכמרי::גגריסגבכוכומC וגססtl מג"גמקריגI !ר"'מרכסגיחוחוככרףוומחרומt: ככינt: כממגגגt: בכ!:ס
ג!מסס Cקובכזיי!גכחגמרמפיכווח :tכרfו~ :tנבכגייותעע~ :tכורסכקע! :ו"מוח I "בכוח :tר
I סt: סרחו'סר"גגוחמרt: טגבכניסע:ססמוחגממרגמוסגמוכו'ירןעבכ:יחענרכיסt: ~יוזבכטיססומגסכיגןונגומיכריבכמסכt: !כממגממבככריסחיI גמומ,כומכ'ס

גזיעככ :tגן :וfמו :tחמרסססג:יעוחמכניי~מגסוכר'מfוחמוכמי! Iס :tמ:ימבכנריס ~,,~ע! Pכג hז::~מויוזעכ'סב"זרומר(ומס!:ר .כטחגמרומרככג :tנכ' נ:!ח:מג::ריכ"
מ,ן tנפיכר!:וחמכ :tסענסכו' ~עפרחיקר::::זס Iומ;;מר'סיוiור'רןכע:וחבכנר(:וז::כיסגכויוחfורןחמומין Iמ::רייiו'fו(וככ :I:יעיגורכמין I:ינכ'כי:ומססרוכיכוממרגן;וומר(כ

סכ~:יימ ' P ;בכזיףמיימזרןכוע~ס ס'י:'וככחכמרוחנבכ(מרסס'גוככפ'ספיר!:חיכו~וגפי .סעיגורגסע/וכ'וחכ !'מככמורס(:יבכו 'מפיוסממ ~(ומכיס Iגכומנמכסכ;:ומעניי!
'בככסכמ :t:וסוסכמוכ : Sככחכ :C'tפיגגרר"מ;:וויכמומ"מ ו:;ר'ח'גיסופממ,כמוס :tרמג:'מ:יגכגfוגככומרמגמגמחיגמומר(יגוכ ו:;'ט Cגיו! .rכיסופגןגכיגח(ר!:מומ(

ע!:סוגימגגוגסגעסכדגו ~רסגכ'וסכימבכ;יוקרונוחיסמסר :tמגמבכוזחגו'iוירסגיוספחויגגעוכrו!גגיfבס :tק'ז:יוח :ftבמר :tממ,רר'מגנרני : '1מקומוער!:נפ'וריזכ
גסכגרויחמגימחריויגס Cס'נכימר :t'כחונחממגזי ~ I1ור .fוכויחייחרגיעמךאצי :כוחעחיסכרח C 'ככגס' I:יקנ ס:!כב:!גזוגסכ'ח ;מר:!'ךמעfווכ:<יחככר :fונחכנעוכבכגירס

t: עכt: מייחר'חגכt: ויכחוס'"; t: ורגייזבכfגגימייS וגורמ,חמוfחוחוכ"גיכc ס ~חגt: גיןממרפס~גחחכווס' C וחוג(מינזגר:יכחסקג:;:> t: וחווסfממייחר'חוטוI יחכו
 :וגחסוגכחגיי!:fוכו:יגגוזמפכ'וחזגמככמכחכוגסגגורוגכי :t "גסויכח:ימחרגומ ~:יחוג :t !ו'י::חריס :t~ככנ

יוסףעץ
~בככרבכ~ P 'ו~fכfכמריסגנסכוגרו'חןtכיtכfכקויפמו Sבכ~כ'ןכ'גוממו ~, t1כיבכ"וכ',רמ~מוןכבכככ .מבבכרכ כfיכt,~מ"ן r ~כt • ~~ומ,'פ rכמאלאיב

םגfכ

~וסףיוז

H טככזר'ןירוס(מי
טזרוזברסיכר~עקיי'!כ

 :מ'רט Iרמנ!:כמ
----=e=--

נאוניםחדושי
ררן~ממרמי!:מפכי

ממספוכ~::יכומר
 Cמ,מפכירנריגס

'ר Sנקחגיס«סון 3
 :עג"כוגו'
 )בfיי' Dומחג :t(מרי!:
בכגימי :tכוfבאני
ס jCוס .נרנ::ומ!:נמ

יןחמ"גמיימ t'מרסג
כ! !עקסגמ:ומרממ
 I "עיכנמכיירסכור

גמכוחסוככעימכס
בכסגר:וחסנמ
נס Cסוי,רבכגרגע' :tס
t: וגfנמI כיסמו• 

ומגמ :tזג H ,וגבככ"ר
מרח·סח"יזבכjיסע!

גחמחכככעוגסכ!
מכמכרנוחמכס
כ"גסגגטרומ«

!:גמעג,,ר'חכי'ממר
 :tגגייגח :tוח :tנר
מוjיסט!גמומס

כ!'ממרוסכוגס
ר"מג Cבכ!:סמוג

ינעכ Iן,וע'כקמ!
יוס.מוחוכ :tימו! Iס

גכוי Cנ'רורמ,ח'סוג
t: כ!וחפי'כ!גחוג
יומחנחס'עכרוסכח

נמ'כ'ומפכג'כוס
ובכגרוכ ooרחוריי
ג"גערנחרחגיוכומ

גמגמסמפר!:וגח
סיכומסמממעגרוס
גמ :tמפכ'ס Iמעבכס

,כ I ,מומ! Iכמ'יזבכו
רכככמומכנעג"זר

חסמי!כמכ'גענר
חג :t !כI..קיומגמ=ג

כיסמו Iמס 1מ:יי:ו

,כומ :t !מג ;r 'ג"וח
!:חג .r ג:!ומ:וומ! Iמ

 ' 1 "מח iימ :Itכ!:גוחו
!:גמס'סימ! Iמ'חח

ככ~עמיחמכניי!:
t: כרכמt: יררוכחוח
סכז::בכמי"וח!:חכ :tג
t: חו::!רגחכt: בכככסח

"וממגבככס Cגמומיז
מורסככמור j1וסע
 Cגיוס I iח'נחחי
ג!עכסגח Cגחגג
'ק Iכ:ומורכ:ויררוגמ

ומכי' Iו:גממ!טמ::יחגו
רנרבכככחפס'סיט
ג tlררכסונמסררן
גיעגוכג!ו Cכניי
'וסגחוחוגורעסי
 •ממרגיוס ' 1מי! Iוס

גפ'ג!גיי'וגיוiור
:וניח :tמ tIס'רבכח
ומ Sנבכסר"ג !'רס

I סע(~מיוירעימכס
t: נרחכt: וורקוחfסכ

סיררג!ממרו ;rכגיי
כיו!וגכ! Cע"ומ Sמבכ

t: כרמןגנבכירזגח
עיגורר'וגנעג Sסיס

r; ומחורזיוסמוחוג
 :fץ ;rכמ~קוסיח

בכרח 5בו:גחתח;~
מיי':!"ינכ:ימכמ.מtו



יוסףיד

חפחרככט'ס~א
 :מ,"כי'
~. 

גאוניםחרושי

זו Cחכימורס~
מו 5 ':!כגוfונכחרסאר

'ייכז'ןכעכ .גוכס
ח"זרככרעוכסכז

מ Sמז'כמממכיס
fוויכ:!ומסככמח
גכ;::ו :tכגרחייסfוס
כסגנוזומםכיגו
זוסו Cיח מכ:::ח'ר

מ S '::ןממס:ו'סס:וומ
"יגיור'ת :ככזן
עייומ."מרככגמיר

מ'ומסר!::כמכר!::'כ
רכזכגמ כ,"ןכענ'ז

ככעיר מ:::!ככרח ::!'
וכ::גי::;'חריסז Cח

ז :tר~כסיותfנומס
מרקח;ז fו(כג!:ריס

זגמרגוע::סחאדר

זסיכג"זחעמ"מר
י"ממיכנרריןככ

ע"נוזףטריחו

 f "עגכפיוסרייח
מוגעחס:ריסיכח
ג:וסכ(תי mS' fסע"

יכוי!:ו(מכח!:זיס
כ"גמ"רטר:ייחזס
rוססזכגככ:רי:ונח

מחדהמרס י..ר;rו
נניfוכקזםנימגס
חמכfומרסוכfו

ר"מסגכיכג"ןמעם
טג'ע"נחסזמו Sע
(חמ"מרגסחגונע
 מכ::!כ'גנרורסיכ

ס"זעגגיווכח!:ז
fונכמגסfוחזfומרi:נ
קסעי'ןנכfוכ cמכמד
:ריככחוזהיס fם

כfוג"(רחסדכגכ(
ס"'מכפיר!::כככד

ימכס fמו Sעג"ן::ר
ומי fםיזער:יי

וכוסםיכקעומוחכ :tכ
כ,ח C:ר :tו"י"כפיר,!:

f יזעגריימכס!::' t: 
סכיח "'עכימ-כרר

ןגסירזגייוחעם
חיןרס1עJמוחכ :tמ

פ'זעגג"גרfויס
כ:fורנחסזסיכ
ניורתtוככומכ,יס fיימ

סוזמ,י"סע Iמרמ,כ
 I! 'עכירורכיזיכמ

כ Sרכחג"נכtוםיביכ
 :כגכותכ"רסבן

וי!:מעחכשמעין
ןנכגחס fמכרחנtו

ס:וי:וזגעיכג"זר
מוחג :tינמנכסכ

כ fחיןכימיויק..ען
 mגיינככג"ר

טמניחז"יגכמנכסיס
חכחו"רס :t "גמכקמו
ג"ריס:וס f"יג

טמוfוגיר:י :tקן f:ו
כימין נtי!\ :tיק..עו

מיתותכ;::עמגמכי
I.1 כ:tג"רכt: וירסגf כ

ג"רסכfוגיוסיכ
כ!:יחי:זיסזיככ:ו
fום::ר ,'וfוכפנין

ס::נכנכינרננוג"ר::!

\!יסווסחכי,"י

יאךףםנחרירזראשוןפרקממונותריני
וגסגיסככרימח i:!גכחו~וחמבככןכ,אנחנוכרחמרן:ן, I1יר..משמואלגזכנ •גרבכ i:!ככי~כ~במרןכ'מ~יגחור"ממר'וiכ~נמרככסיגןור"ח
גח t:iרי~וםבכ ~ i:!ממבכמיהושע, :פגיססגי<'כיןגח i:!כגגכמו 5בכס i:!מקוכ'נסו i:!גנייכח t:iוס i:!מ"ועi:ובכס t:iגחי:ג.חכi:וחמימ~ו"גג I1!:iמרi:ו

מטחמר Dג i:!ככככ"כןחזכו~ככיסrכi:ווטחסוחמיכוגנכוזכסקכ~ס 5רכוסוסכזככוזכריו 5ומ~וכ'מי~בכi:tכמרומזכמגסקחמרגחי Dחמרב.\1גס
גחוכגןויי-יכג",וכגן:סאנתםרגיגדילטור, :רבכגן ~ i:!כמבכרחג t:i 'גככגומרסכרימסרמייח i:!כקומוסיףגי D,ונוfכרו i:!בכ"בכג("ןכ'כורח~

נכומ i:! (רגמינמ 5מקמגחככקועמו 5 ,רגקמי~בכוגרחממירוג~במיררתרגג
ונו':משמתוככקוע~סמןחו 5י ~ rע'מאיררמבילהגמירמהיכאחייאורביבישראליס i:!רגפמסכרחמדרגגגמימרמיגfכסח

גקען l1חרג Dמו t:iוס i:!מ • 'ווכככימיסמדרשולביתשבאתןיח .1Iסיגיגי;סף Dרגכריגסיקבככיר
רiכס t:it:iסירפסגוימסוfכ,אף : Dי:ג.כס •אחתבאשהמעשאדתנ Dויi:וI.ימ"חרר' Diנבכוגוס t:iככ Dר

 :מ'ההוכסעתגiכגנמ t:iגיגס t:iבככיובביאהקדשנימכםאחדרבילואמרהמ IIרשלככגכוןרר'וiנבכוכרמננימס t:iרקיר
יח i:iכi:ו jכ' ;tרגרr.וכמ,מבכמג t:iוישמעו(עמדולהותנזכריתותגטלהוכתבר/'מעמדרחיכחוס t:iמגומרגרמסונכ";מיגו

ירי-נונרוג !ו:iגבכ i:!מגינןמבכחכ i:!יורניליהגמירמהיכאורו'מלהונתנוכולםכתבומ Pביכמירוגיויכרחררכססנרמגמימר
t:i המשמואלגמוטחחרמיסככנרמו 5מרסעימזיקגחi? הושמואלשןi? ר',גנוןוחכיריונמרנ:ליהגמירמהיכאטזJi מגיגחורני

 Jiר'מישiכמר t:iגלקטלא,הרריוו:בויי Iילי ~ייס t:iמכסוגוגמ t:iס t:iבכ .D1Iיכומיגו
(רףיי-ומסכפרקכרוגג t:iבוכרסקוiככזהשכנעזו ),עזרא(כדכתאחכןמשכנהיק rימכממ'fכjtךס t:i "רגרמגריסכירספמ

מירי'יובגפגיריפס i:!נמגיגמרני ) f1 'סמעלנואנחנולעזראויאמרעילםמכנייחיאלמורריסבכסוהר Dויכגוכמ Pכמרמנירומiכ
(סיספסרמורוג ,גו:לוסר'ייזז')(רףועתההארץמעמינכריותשיםנונושככאלהינורסג'יוגיסופמיס t:iמכין..נןבכש:;כמ

מפסיריןחין i:!אלא :בכגיו)סימסיריחיאל Iבושכניהזאתעללישראלמקוהיש \מעחבכ t:iגיוi:ו "' i:!סמזגרי~נגןמטמו
סמגו Mירמכפי •ככגוכמוי-וניגככויאמרז)(יר~שעדכתיבמיהושעלהגמרמהיכא,ימימכנןככי~ i:!גמר ו:t:i iממ iמ'רחג i:!י

תוספותעלנופלאתהזהלמהלךום ?iיהושעאלהןממ~יס ~ D"ימגrכi:וויק i ~ t:i:!מרגחגיון
ומבכיס t:iסיוכמ t:iוfכמריס t:iיכ'Iככת "לל Iוס ...רמטחיממיגס t:iכמףגמוטיfכס

I { סימ;::~מו 1 (סיורד; ' 1ללללל " " 1 " " 5 1 \חטאמיערכשפניואמרישראחטאפניךמרסמויIכ\ t:i'ייגיס ti 'מיגיסג"רורמ pריכ ) )j מהוו
פבכמיסננכוחז;רקוכח 5יוקוכ~וחואואכעותגורהטךאניטורדיוכיואמררמנרי~כיוספחוס i:!ממ Pגמומו 5ע
מ 5סיומזכרר\גומע tiונגמנכגi:וס iמ t:i :מאנתםאנהעד ) tlבשמית(דכתיבממשה ו:i i:!ככמנכנמר כmtרגגחגס י:~וס t:iומ

ומנכיס t:iסיור~גווח Dוגמרמוקממרכחגיהאחרוניםנכיאיםמשתטואריתשםיךפגירכפגי i:!מבככורמוגמו Iג?ג t:iדורו
עייו "'(מס :ר\גבiכiכרמר\ריןכגודש ?iהרוחנסתלהמולמאכיזכריהיגר Dרככיס t:iמכ~נמרן pPסכממי t:iגנון
גנכfכריסמכו D'נ ~ Pסרבוכס'כוכבכגח Iל Iלסמויקכמ t:i Dניסגfכייוככיס t:iיכ rמ ~~

 :ו"כ)ביפםר"ימש!תרנרfג 5וiכ~פעםקוככתמשתמשיםהיוואעפ"כמישראוגמימבריסכיסופיסיס tiממ Pכרrכוכר 5בכ
כיריוחגוריהכיתבעלייתממוגיןהיואחתמורריסיק r~ור t:iימ'ס--t:iרמרנריכמר~וס

שכינהעליושתשרהשראויאחד Iכאישהשמים Iמקולבתעליהםונתנה iס'ריגעוריחוס t:iמרי\יוכג;rיטמיס
זהזiככחללעינידס,אתכחמיםנתנולכךזכאירודשאיזאלארכינוכמשחנכיס i:!כבככייסו~סקטןמ;חכ t:iורמי  I I •לילייי ~ל' Iו Pסקכ Dמו t:iעכירסוס Dכrכיגומ"ר Jכו

היואחתפעםשוכ •עזראשדומענותהחסידהועאמרווכשמתמסנרמניסמגמירויכ rמוסי'י;גיס tiכ
שראויאחדכאןישהשמים rמקולכתעליהםונתנהכיכנהכעלייהמסוכיזי\ס t:i~קטןמוחג tiגר'/מגמיבככירסוס
עיניהםאתכחמיםנתנולכךזכאידורושאיןאלאשכינהעליושתשרה~גיו,~פכי ~יו:i i:!ככיס i:!גכפגיווגח fרור
הואאף •הללשלתלמידועניוהיחסידהיעליואמרווכשמתהקטןבשמואלכמירומריכ rמסרסחיכומיימרכון

לללייילס .1Iרגמימייחררניורמימסברמגיסמ עמאושאראקטוחברוהחרכאשמעאושמעוזתותמבשעתאמרסיס t:iן Pסקג Dגנכi:tווכמוכוהיסבככיר
לומרכקשוככאכזיהודחועל •עלמאעללמיתיעתידיןסגיאזועקזלביזאכויל"[א :ורוקפגיוכפגי tiס t:iיככ-.ע

 :מלכותהרוגיעלמספידיזשאיןשעהשנטרפהאלאכן : t:iבכ"ג~ 'כ!ינוחרווכ',חגיריכטור
ווכ',חגסבכררכמינס t:iממואכע"א
סי~ i:!נסס i:!מנכ"גס t:iמרנעיסי'כi:tכממזכופרגסגס t:iו"קוריס t:i~זקןנסככיןכ 5מגי ,כמרבכ'סוגיגס t:iבככיורס t:iח ti:ראוי ] tiבכ"rכi:וונגפ'מנומר

 ~ i:!גמקממרוגחג-pיג~בככיו סi:!רכt:i iמכחמר DPכחסקעןג Dמו t:iנגג Dר Dמבכגיונוגממר t:i ~ tiמג t:iמרוממ .1Iסימרכיקיןבנכסנפ'גרממרי'נכגיוסכג
t:i יספרגסיןכ 5מכמt:i מ'רמגt:i ~כמגt:i מףסt:i כורגמוסו,בכגיוסיסD ~ מסגמיt:i הגמורומכסt:i גפינבכזרמ~גככti ככמורומנגגבכג~סוחiנt:i ~סי

זכ \1כררומי t:iכitיגסרייזכ t:i C "בכבכגיווןכ'~יסמירסיבכגיססממרו t:iקסטןמומכ t:iכונסככומ'Iונמגמורומננגעכס t:iרמ rנכגמוימ t:iגס t:iכובכגירו
 .רבכוכסריוגרגממווחיכמרוס'pוכיריומנימחוכטגןגחונרירוזכ pרמכמ'דרמיגח rרבכ"נפ'/קמריגן Dגררוס'pוגיריין Dמכימרוiככ'גו Dרבכגי'יס
גכוניסרגAונריי Pגימוגגנרמףככורכררומיiכהןיסיסג''י Dי t:iכi:ו t:iנססין it:i:רגיגס t:i ,'ווכגfו Pגקוחברוהי :רוס"קגיריומגימסמכוגןנרוגס

t:i כfכסוiינריןגמ'דרמיכמרככ-.יהסוסימססייףמיזכt:i בבכמכרוי\מכגמטגןקגסגמירמגt:i כסיונירסiכנקעגממגוכt:i כfכרiכמיר1גiווכממירוt:i כiרניכמווןכ

ר"שי 14 המרש"א

עיו(
' l וזכזטנככסfמיוס!::נכ(יכגרמרמסיגמיחימכגןושנניח :כרר!:מסכמכגמרימ:וו• 

:ווכגיןדסורומזג,ס :.Yמכ"יכמ"נמרסטנכי'ממ!:סמיע J::pמ'גמריזגיכ:ויר~מריכfוכח
גןחככפר'טכורימכחfופיכיוחנייוג'מכמגיסנכירח:יניסחסזממריבכזומממנכעיו

זורfוחרייר ו:!מכ::(רקfוחריוכזוררמ!::וומיור ,,::כוסעניןככמידfויוג"וחיחיר
 :כ fכס fזומיוגמנכע סס::!סקוזס

 :!"כפמכ"ועיסגמ,יסנקיעקסעןסמומכמ!:וס '" ;Iפיר •רחטיניסכנימ,סמ!::מחות"ר

 rע'
וכקטכרחס ,'"מימרנסגמירמסיכחחייח:ורכיחייס)(חירתוגי!סנ)ו
נמימרמכיוסיסיס'סומסס,יסיסעעדס rקווסס rססיימו rססררעכנסו

חייחורגינמימרוחיכחקחמרועויסחחכח ,נסגמירמיסיסעמייחורגי
סויס Iו .גו'כריחוח Pגכסוכתכ :חייס)(חורחכסגמירכמימורימ

 .קו(ככת :ע(יוקרנווחיססחסרחכחעוו'ו(חי!רירחגיסופחכ,זר

יעקכ
כגימ,ס ,".סכfמבכעמנכןככ Iמזכרס Iמתמב.וזעס:וזורותכומרכ:זמככנקעכעי(

טtנמג!:גיכסנכניןמסטרססרחויקוככמסיכגסכוגגיקוכככמ ןי::! mמסייfוחרוכיס
נמיחיעמיזיוסכימו iועק :כמס!:גינכו:סטרסכי~יוכבכיכfוקסןכוכחסמו j.(וחרניט

וסנכסמםכיכיכעינמוכסג"רנכ.םק::ומסמימומחכוסגככוסוfכתגכומר ,נככמחבככ
 :זיק Sסכמסףגזיככרנככסחניfוי~זס 9כמס

יוסף
יייעחכןגככסממכוסמוסחיזוספי'קונ,גחפחגיויסוסוטס r 'פרםיי

ממינחכיעכסנסכווחככנמסחנמחוסיח ,נססמ'עסו:;עםייסמפגי Jכסיסכגכיס
חנסיסכמוקוכו:;גוחמדקוכגחו:;כסיריו:;כחכ Jמו Sסכיגססר iמכחסיח
כ 3jכר Jסחו'ו:;יוככסמיסכפי Jכג . 'וגונגמס'קוכרממכסמסוסיגיכנ!ר

 :גייחמוחסג<ויסנערגייגכייו ,סקוגמחככמכס iכר'



יביארףםנחדריזראושזפרקממונותדיני תוספות II!'רש

וכיגגכטוכיט::רטטיrכמוטג,טיrכטג::רוכטמ.כיעורמ[רווכןכרכןרו:ווכי::ררו
t:i ~כיוטיrוכעטרוt:i רמטג::רגti מוטגי::רוג::ר\l כןהרווכ::רעגטיוכנערונrגו

ט::רומוכ l/נגוכrכגערטגיווכעטרגעגיעגיר t:iווכעככוירמטוןווכבכטרכג::רן
ווכrכוד::רפסמערנוככערו ר::יר::פסמקורסכירוטכיסרבכ..כ::רוכמטמס

~סרוכ .יrכמ rוכוכעטגי :::רר~רטכיערמי
שהיחגמליאלברבזמעשחא[תביאב~עיאדףו::רכנכיכעגו::רג::רהורוכסיהיס r ר::קיכוז

הביתבחרמעלהנבעליושנמרוכיןמטיסונררוסמרוניןויהיס::רוי
לללכ::רוריעןריו Sומין::רן '/מfכ/וירוסנכיכ אינרותשושפניועומדזהסופריוחנןוהיהכנגימנככנ//י::רןקרוניו t:i::רעינורעכ
חדאאינראטוללואמרמונוחתלפניוחתוכותעככ::רוייעסריו S,ו lמfכטרמוקיסגוג::ר

בניולאחנאעילאהנלילאהננילאחנאוכתונרלאמכפסור:ממך;כו·ימטכfכ::רנכיכור
אנחנאמהודעיזכיסגאשלומכוןתתאהגלילאהיfכוtכו t:iוכגבוכג,מג.כרנןרעכרו::רוכrכר
ללטגכ::ר.גפירעכוןב'זtניעגיו]: ר:: t:iגע מעשראאפרושימטאביעוראדזמןכון:לחם t:i::רמימןגמגוגרי,ין Sוסrכגומס

וכתונ'חדאאינרתאוטולדזיתאממעטנא ר::יר::יו t:iטעכמטמעfכנינכחסנטריס.
מהודעיןיסנאשלומכוןדרומאבנילאנחא.ט::רן::ריומטיסrכממרישמאוככגר:
לאפרושימטאניעוראיזמןלכוןאנחנא pנrר::פמוררערכגסכגהמוררוכגומפיטrכ

חדאאינראוטולשיבליאמעומרימעשראכפגיהfכוכרישמא :טעוריסכחס 'ג'/ה
דנמדיולאחנאננבלנלוותאבנילאחנאוכתונכעסהןל//תניגר:וכן rוג . ר::יר::סעומר
ו::רוהר::רנכומרטקרגמגוכר •ויfכככו

יסנאשלומכוןדישראלנלוותאכלולשארוfכrכ::ר::רימ::ררמוי::רוכעמ::ראמיר : t:ii::רמ
רכיכיןדנוזליאלכוןאנחנאמהודעיןלעלםגיסןטגט::רניערמ..גיג.עגטההבכגרטג::ר
ושפראמטאלאדאניבאגערקיןוזמנאואימריאו/ I ,גמוררד::רמג fIכגרוג ר::יר::גfכן l\ער

שתאעלואוסיפיתחנירייונאנפימילת/נאנפייקריגןוגמטעוריסfככמכיגרוכמכגיסן
 .ר::היר::ורה Sגששנתסfכניג:ט iחוגי::ר

/א Iמחרשיו .וכעכרין !אי :ר::(יוכט;ממכקר :דענרוהו]נתרדילמאתלתיןיומיןדאמ [ 1מ

כמסרקוrכורע"כןמרריוןכטריפ::רורככימנשנייכ]ניףהשנהאתמענריןיאיןריתביעשםמהענרוכווכרן l\עכ ר::"קורסרר/ Iיוטניןנ
טגכיfכוממfכוrכ/כגגכמנן,ו Iורנרוגטגואישי)כי(מאומררכיתניארעכוןטגח::רטיטמפגיfכרריסכטגיווטגס

גיעורמרזמן(גנוכ/) :וק/'ג'נרוגטגלחםהאלהיםלאישויכאשלישהמכעלכא:אבלנממךומוגוגיטיניעקויסכינר
וכסקטסגגfכור::רגוו/.גfכפרוטימטמקלהלךואיןונו/שעוריםלםחעשריםככורים i/Iנטס כfר:: Iגfכטמfכ .ורק iסמפגי

 Iו כrג'"'ונ' I כrג'"',",תומ~וריען lר'ן~ 5תי::רללללל::רמכויכמטוכממוכמררנכסוומופכמ
 .. ... .. .; •ישהשמכעיורתפירותיהכשי Iא/בכמ 1מ

נסרנ..כי'כגיו::רירעוכמכוימיט::ר :tוכ::רוה::רמכככריןיד!ככ;ויככגכרווכי
ט::רוריעכטככ::רכ::רוריככןגןטטכמגרfכ::רתאמרשמאאחדמיזאלאככרהלאכ IIואעפ :טכככרגו::ר]::רומיר Iמורררומוריככיוכנוכ::ר
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,ירחא'ל :ס cמז::כגוכזומז::וםיג cמזכממנחפמויקיכיםז::כיסיו Cמ:סגני 'ב::סכי'
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אושאבי!שבתתחומישניוביוגדולות]גנכרנסרנכ"פס 5ונכנכחור •סשתקי,
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אויביםשהכירוכיו!נחמיהרןאףמומיףאויאגסכמ,ו .מגסיסימרrכונימווכרכיחגנ
לואמרורוצובנילהםאמרלהרגם)(באובהםנוכיi:יררנינמi:יטכi:י rJ "כנימגסיסכג"

ומטלהרינילהםאמרעליךתהאמהרכיס] Iחגמנו[ Iסמיגi:י.טמפכמכיi:י:אלא Iווכ
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סומוכמגפרמככמגפונכמירכווככחס
בבאבויהודהרבי •ככברהועשאוהוברזלוקגi:יחרוממi:ימלמוכ"וכוכג"חכתורi:י
משוםלהוחשיכדלאוהאיבהדיההווארחיני:חויכסגi:ירריןרמוייןכi:ייומעניסס

בויהודהרכיורוומ •ככאכןיהודהדרןככודוסרחקגכווכרומחיסולו'ים. :מפנ •קככ
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ייללל:אסציקככמוכמרגס )'י(טוכוח
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פרקגרמוכויגןרוע'וקנכrככוכיריעור

חוס~תמסמס rJו'גi:י tiוכסrכססכחגקיו
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נכמיוססיסכמכיוסכופגימרוחכססהררןמץאיזלואמרומזהזהוהתפרנםולכוופריס tiגעיו י'וiי:iופויס ti tiע"ר~י"'רfכ
מגממ::יכיסכגחגיכופגימרוחכי!ג.נטגi:ימחולייותמתמלאחבורכואיז.ריחאתמשביע :וק"כחן-,פןרינו OO1גמנירכריעקב

ופעוכיסכעוכסיכמס tiכעמגיכ'יחטמיועציזמידבגרורידיכםפשטולכולחםאמרכמעכסחכויסיסנגורז) Pיף(בננכרח
וכח::יווזכוi:יימגיוסחףמנטגמסימ i:!באוריםושואליזבפנחדריזונמלכיזאחיתופלבעווכךרור::וי'ימירחוכו tiימ Z!::יקןווג'
רורוהיה :גi:יממיווסיוסככויומויפסינ]יי ".יסגוכו ' l/קזעוfכמ:רנעוז:;סיסכ iII:יכווכן
כיכסחכומגרגהינכמורס.ושטקעומךנוארחיו)(יחיאעיבשםקראמאוףסרםאותומססחיעמורעכס tiגיוןממר tiעגיןומ::י

פרגסס .:קומץ ) i.(קי/(מסכיסמקוסצבאושרואביתריהוידעבזבניהואחיותפלירעכמכוינעניוכס tiקנסרגןכ"טו
 ·ימומחוכימממגמ::יגור:ואיןנכועטמ(שיבאומרחואוכזיועץזחאחיתופליואבלמלךוע"קרגן'יקומןרמיוטכרהס iטודור

כיגס tiוסווחזרעמוקמגויחוגימעוקרבזומיהוגו'יעץאשרפל~ח.יתועצתטו)טןמזi:יקfויומבגיס'כ~םרכגמווi:י
יfכןגטבנר,גר"ממכממירככרוגוכווחמיםאוריםארואביתרפנהדריזזויהוידעמיןגמימיתכ"כג l/ומוכן~כורומיו
 ·טכמכורכעגייסכרפנטגירירכסיפקללי'ג.ומס!גרקמיממכומ Uכו::ימיוכןסכוך
 jמסומ i:!רטעכיו .נטנ'ירריןונסלכיןועהכרתיעיחוידעבזובניהויח)(יחיאוכח"אונוןגגוריוi:י Iככרמסייסגקרמוע"ק

זס •יסוירבככןבניחו :ממכ'ןוi:ייירככרתיופלתיכרתישמזנקראולמחחפלתינכוו::יגטוןיוiכריטסרוטר,פיכגמוו::י
ואביתר.סכ,"ר:מו!גגמ י::יי:: tiטג'ירויומעשיחזשומפלאיזופלתי jדבריהשכורתיזגגוריעווi:ירקגמגמגכיס'יוסרכמ
ונגי~ווfכמר'יומגוןומומיסוfכריסמכובריהיצחקר Uאיו~ב.למלךהצבאשרואח"כפ/pומ"טנכ/~יוfוסוגו'.כווגרגככ

 ·יס...כמיוכככי:ג.והיעכיין..,ירעכוימייי "לחימאדררבקמייי-סךכיכימנפככחורודרכרוכמ
כ~סi:ייסיקורסמ::וסגמעכ'י'יוממאאבודברצחקרא Iרואאף tiגנקרממירגrכיגקמיסו::יממורממ

גניין.,גררגמכימךמ J1יגי'יiמומרטמןובנורהנבלעורחכבודיעורחבז)(תחיופיקראסיi:יגיכסחrכי5ערזיומיןווכטניונון
עכומכימיגוi:ירגמיכגגסך.יסופגהיגומי::ייירכמגימרמינסטמעסיס tiכגמוממיכמ tiוז'יגמיימIרנגרסי::יומיכןמגמוגטוטוכמנמנם
רנריס.וחהגיושכורתיןi:ינכייfכס:כגכז'ימקוממיו i:!::יומ i:!יגו ti::יגוהינמווססיגסו t:lיסיסכמנמיי'ג.םfכנו'יס::נמכיכפיסכיגסנחכיממגער

נהו tiמכדורומקיכורורכ tiמעה~עכהכוירגיונו .קרממאי :כממנומועומרססיסגמןממר ~נסtiוגמכיס ti 'י/ tiגרפגמורסועוקסגמrכג"נסרק
קורסitסו!י i:!מכגיסמר ti ,וכמitסוrכמעווךנfכיחך A:!ימעיi:י'נרגמיגרוגוסגכ t:iמ" ~/עוכןו!י A:!יעמורטעכ::יגיוו m',מגמייוממנגי

ומעוורןגכגמוו'ישטקטסי'יכורוfכ tiגועג"כס pגטופסכככfכגסנכוכ::יסמיו
מזכנייייקגכ i:!נכי$..רקסנכנכסגוטיסםיקמitפומ::יטח!גקגיכרקסכררןמז'יזסויrר-..פוגסוכגוכס\1יג A:!ויכפךנססגויגיןיטךחכנכוכן Y /כfיג..יכi:י

מגיtדין.,ממגככחססומ tiהזi:ירi:י\מזנמעטיטהפקכמ tiוכססטיטרגן jיiי-ומומיויימ tiינג.נייסככ';עממיור"כוכןמטכיעסקווכזמיוכ IIומ
מיוהמור\י oככנטרנסכויפסיק t:iי'ג.כסכעגייר ti ,,נ\ךיIרו tiמ l/ומו tiככ tiקו::ופעכיקמנןג tiקו::ופעגונ::יסז;;מיונז'יגמויממוסר i:!ונננמומווח

יריס tiינג.ג~הגיוסיומסגוגמוחסרגfוןוכזכן t:iמס :eמהמכמכחrרfכרככרומניחזס"כרמפמורחס tiרניטמ וp/כ! ו,/ tiגפריימומוזרכמ:ימכמ וו::"'
מ 1'יממי.וממיוכן'זיגס1ר!:iפועוכמעעכסטIרפקככרקסירכפסוטו 5ירכממסטןיריגסעו tiפינ A:!יונכ"זיריס i!:i:ינכמןזכחוסנגכנייסרסנ::י

 bי'ג.וfitכנכחגיגוגריעוו::ו "tiוזסמחוrכfכמעוויטוסמנן 'כI fרע/י'עגנבוט1כמעויוכןנכנככנכ~כרכרטוכחשוךיסגמרסיrר-..שרוומנןטיסכיפוגן
יגסוףיס..כיסגחגיכורכי~כע/י'וסיירכמחוע/י'ונכוו'ירגיוגמ 'Vגפט l/גוכגנכiינוככסמףגמיךסכעיסקמי 5נכמתוכנכירגוכרימכי ו::כי~ו::נכו

גוכונכג::ומכןסו)ונסגןfכמגיכסו •טןכסנסרויןכווככגיוכמחיהופכיועציו(טס)ורוק:חו A:!יוכנכריךטמנימרחיסכעיוך"וטיףמכי::וכיג~
גגמסוrכסו::ו ~/עבנככנכזכ'יימני\ג.מיך lנכנס'ירויס 5נכנעכוועורנכמיrכר\גפכמנחמ::ימ::יךינi:י::יגנ::יrכ~ימ i:!ס 5עכitעטונגfוגמכרגחוכיi:י{כייומ,ך

רש~מחרש"א

 ,יעקבעיוו
C: ~ 1' ,~~ ומכl'ונhכככיכטרו"IY'1\t 'נS', ג '(כי::וןככיסוייtמ י'כ".::ו>fu; עי,יגI) וכא.?ןנ~ונ'סכ מ~::ו:גjנ:גז!:מעכ'וןfנף)ןfכגחכ«וככמיסמ'ןדCl כfוננןוכ,ןמז

!:חוכ!:ככנןמרכח'נ Cרג'טי'פ"גיוו::כ." 03רגח'fוr<'כ Sחכמכ IIמכ ז::::גקפוטrכ'יגגנככגרוכ:יכ'ככורוכ I,כמvו{'"וחרכווכח:גןככי~ J!:,,כוגכיכס (;:כרכ'כןוק S 'נר(מחן

יוףס rע'
רסמויסו'פי'כ Iט· Iרסמ,מיחיחfותווו I~ןו!::מסכךס"ייוןכ pמם~fופקיוחגחןןפן'ומיםיו Ipמןנחחמיסןtינ~כוממוי jמסומיס'ו~fומםרסיטין

 כf'כ~,ומפויססעיסס Iמס~~חעןגכמ~סןןןכוימןס'ןמוכ~פס iו t:i ~ממ'סיוכו"יeמןסין .סימוןכיג;גיfומקן~ק~וגחג .סו"Iב'יטוןכ :j ~ rtסיכeוןכ'
נןךי



~ 

יזטזרףסנהדריזראשוזפרק~מונותדיני
כחוט'נכ,' .ווכןוז:;כןכסכט ,ג;ושפטים )סס(: r;וק'כמגחמסדכויסמיסמ,יככגכירit-פןכיס ,,!'כבכמו~וחחוכןכןישוטרים.גוכייויסומנכוווו:

 .t:ויזכווכקכפימומויסיש : i:!ע"פ"מגגורס Iכפיוס i:!כחומווסמכ"ו .טכןכומrככרוונסכעגרוכס:מצוהטגסרויו I .וככוגככממגוסאחרוםמנכ:
גסי INוfוכ,ווכ'כזרקכסססיכfומנמקו Iכססגתקרוitסנמיי-fו"ספיוסעיו;ועיר]:סכגנ.ככ'זלשעריךrרמו:סנןכסנככו"זססכןככגיינוכוכמ

ססעי'ווכ'סגכחווממוrכויסוסכמגrכקכקנפונסס)ו 5סיכקנפי(סחייווממוזכסוסגיסווכ'.חנקכידוסנכגסמי : 1Iו Iנככיססגגחכ.גחכמקשנים
יbןגכנוitנכחיו'יי t:iומפי'מכ, .כרfכווחכקכידסנכגסכיןכוכי<-וכ t:iטכנכיס

פחקיוט::ייוטגיוסגתייווטגחכ Pוכמסשופטים rשמעמדימנייןתד" :שרחאעירהכו~יפגתוניסט::ייומפק'ןטגיגוסחייוו
סנוכטכמומיררמגררגסכגpיסגהוניןשוטריס •חתןשופטיםןפז)(י'רפrכ/ל Iתלישראלכיןכוככסוככמ t:iומידרחגדרכ t:iס'סו

כמקכירסינככi:יסנ)וגrכייווfכ tiגיןכוכלכלשופטיםתתזשוטריםת"למניזלישראל(וסייוגחכקכירוינכנססכחכומווומו
יןגכ'רמסר i:!יIiוו,רחמויגןוסייוגכ Vנכגכגהוכיסמגסיסוסמסגי i:!חוו tiוידגחיכ
סעכוקירסעכ~חכקיוססוחוןזגענושוטריםשופטיםלשבטיךל IIתמניזושבטשבטכקגפיכסססיוכיס 1Iגרפחקיסגכומו

ומיררכמדדסכ Wר Iגסהוכיסכ'מגולשבטיךשוטריםל IIתמנייןשובטז.Yבטלכלנכrרסח.חמסחחרג pכיןככס):ול::יגוכוכמ
 •וכ'כקח::יגיחוב' :קורו"מוו t:iסגשופטיסל IIתמניןועירעירלכלשופטים::יכויס:אמרמג'ןגכגנכ::יוד~יסככוכוות

גתנחגימ,גומותיכר'גזרמיסגביי :tוכיוול IIתמניוועירעירלכלשוטריםלשעריך :סחקיגסוןכטכו)כוסכוכרומ.נגככסן
פהקיןע"כגעגעססגןמ,מקוט'קיה Iי Iילי 'ר,טגיסגוכיוrכ'יי .גסחיירו(במחנה

וכוזכיכווכ'מכקוכ'זקןנכ'יסןכוrככממונהאחראומרהורהרשערךשוטרםו,מגrכיכרסמגסrכייוורכוכמגססמגכון
'קןוכגססנככו iמ 5עיג.עכזיגויסחגיי)כלשבטיךאומרארשב"גלךתתזשנאןכולזעל::ימזרג::י Iמ mיכסגמדמטמנכס::יfגכסיכחו
מוכונכגוומטווגיןסיוגסיסמנכט::ימ"כ :שבטו]אתלרוזבשבטמצוהושפטוד::יחיסכות"קפכיגיכמ:יכי::יסוכ::ימ,גמ
נכגחג::יווכיר\נכיקסימי::יטמומכוןבחמנהאנשיסשניוישארואתיריזרףיהגדוכ::יוססוחעוגסמנכrרמכמחייוו t:iדג

נככגסיסמנכטסמוו1Iידמכימדנכחיסשבשעהנשתיירובמלפייא)י"א(במיובמגמכירסיעג::יסגמnrכיוחיסססיוחגמ
כטיסמנכססחיוגקרמימחרחגימדעחיס 1ל I'י ..l ,גויסוfווגיסודויםכוסיסכוםוfויסזרגק

גוס"גומסוגיןסיויס Pגמעססניסממואיששבעיםיאפסה(שם)משהןה Hהקבשא'?עוגסמנכrרחסנו I1ור'כקנפיגסך)וו
מפורםוסומנויכןגיכiכ::יסקחמרו'אברוראעשהכיצרמשהארמישראלמזקנימס 5עועשיג.רוכסמןמן 5עמגש

ענס :rtרמררגננויכןגכיוכ::רכמרוסאברוריתיריםשניםנמצאוושבטשבטמכלגסחייוונויfכ!:iווגיסורויטגסיוייס
טנמגיוונומויוכגגויכופימקמכידומשבטששהאברור •חסריםעשרהנמצאוושבטשבטכמלמחשהחמשה

מסחגףג"נוקנויכןסניו j'lפיסיושלה
טכנכיסס'כ~מסנידוכנכנוחיוכגסיסששהביררהעמההשבטיםביזקנאהמטיהריני 1זמשבטוחמשהזה

נכססדגוכזרמיסרכיחמוכגו ~'כו)לחקהניחושניםזקזכתבשבעיםעלפיתקיןושניסבשבעיסוהביאששה
נןחגףג"כגככטטףגויכוועג"פגענאמרזקןבידושעלהמיכלפתקיכםוטלובואולהםארמבקלפיונתנזבללן
מיגוחמ INדסגעיס .!ס iוע',בכודונילךאעשההמפחץבךאנילאהמקוםארמחלקבירושעלהמיקדשךשמיםכבר

וע"ג,;חותונדיוענסנמכמ~וגס Iסיסארמלגולגולתשקליםחמשתחמשתולקחתג)(שסאורמאתהבדברכיוצא
יו r'כו~גףג"ננככגוסףטסיסגוינוכברלייאמרוצאכן.יונךליתזלואורמאםלישראללהםאעשהכיצדמשה

יג.נככמיכנכrריסיכרנינירוסכ"\עניס
ונכ"גרfכחוגסכוכויגכסעכומסמו '51/כ Iרעועללויבןעליהםוכתבפיתקיןאלפיםכ"בהביאעשהמהלויבןפדנאי
מבכססומםכיגסעיפס'רכמו~יסומישעלהמיתפקיכםטלולהםארמבקלפיבללזונתנזשקליםחמשתעליהםכתב
ג IIורעכ"גחגףג"כסעכוי\סגטיספדיונךתזל IIאשקליםחמשתבידושעלהמילריבופראךכברל l/אלויבזבירו
רע"גג r/lרמכסמוו.ומסו,רגיוסנעיסס'למשההמב"הל IIשאבשעהנשתיירובנחמהאורמשמעוןרבי(נתא)וצא

I I I כיי;e ו"וקממונקגפיti יוסדסגוניוכ-י
גיווסכנכיסדנמע<יסfוגוגוזרירכפענfכסחוכריסב l/יעייוכfכוודומי יtגוכIjf('כ~עיס '~ iרע'יסחוודמסגססעוכט::יכחודמיגסיסנכסנכס(חו

ס t:jיומיוס • < l/נסכגונוטעכוקודסכםעיסס'גגטענוסייוגעגודמוסוגיוסוסגסיסנכנכט::יגמייין..דסינוכיסומדוכfכמומטגי yנ/סספחיו
ס'פrכקיטיענודכגסרורגיוועעגיו 5מד'פמס' י:: Iכחירזונינכ"פסיסגסיסמנכסס j'נכ'חניניסדפמיגוגיוויין..דסגוכיגזרמיסו'כיסרפרימיbג l/יח

י"כרקכי\טככוסיססכחססקססובגיוומיחי •'קגיסגניכספמרםגוונכ"ס Yעג/ווכ'מזוכחסורייניססססרfכיסמיוגססםעגסמסכרעג"סגעיס
רקכוייססגמס'גס fJמפקנידרסיענסמיחחrכפrכקמיע~גטונעפכעגגסגכרסימס'ס'םתיםוע<'קגיסססססססנכיס..י'עגוגגהונrכפקיו
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גחקגחובכר"זנ~יחנרןנכח;רוגנוומfכטסיסמט::רגוכוו~ונגיסממגנמ,סטי::ריוט rטנפיבכגיססרוהווחגהגמינוכרנח "ר:iנימ'וכמהויי-וה
ויכיףבמנמיריו"מקג)ומרסד)וין!כנקנפ'סממרומ::רבכ!ו"נבכקר~] J )"(ר::כגוכ"טניfכמ~יכג.קכחמט~ויט-יגמט::רגוכווכן Sבכין tiבכi:tונ~סייי-טע

טי~יוגמיחיגגיחיסס'עסגגימןומימנתריומט~וכטרחגבככין ס";'פiכגמירימח~ '.<'יסגןקגמ~ניוטיטנימח~\(מקכחוז'טבכ tiוכי~וני~
יו Pוחגמיריוככסרמ""ניס..נכחקגמסיימיגfוגמוחיםזכוניסטי::ריווי!כיוכמבכג,םסוו!כומiכ 'וtימןגיומירךכמררטנכרםנגכוו~גגיס"חגנמיס

הדיףחיעקבעיון .
גוככ"Jפז (fוlל!נמססים 6מ"ננדכ"Jנר "':!ריfכיקס'מסנכt:סורן /S I 'יר!: ••וככיועליזק!ככ{יו!:ג!יגמםססנעיסכpספיו 1/1וזרקסt:מfוימט I ;יoוrוסכימויו :Iסגןכפמוי

זסמסכיו II'קב'כככד"כממג{כןכסיותככמירכככוחססfכמרו Mנ'גוגבכסקיכ'ו cעלי :מכקיכיממר :Iוסזק!מ'נוסכ'סככככמנוכמכמסמ'וטנוזנס pמככיס Cו
ורו S'כז " CפרככרXכ'וככככוממ'ר IIככוחסזרוfומרומכו~וי 11tכ(יו:ס '( '1ממרו :I "גגע"ור~נע'רוכ'ןוכרמ,ממ 'כ::!כ'ו :Iוון cרמכיו :Iס::י'וכפיגפכממר •כ'ו :Iגוכ'

 וt:!מ('לנז :tר Dh.ועוזזככמ'רס 6כגוחיכס c~זממ Wככ'ו :Iכככ'ממרוו;כוכימס!:ככסכמ"ככזמ,מ'יע'זח"רמי Cסררככ'ר •ימרומככיסירסנכcמממסס:אוטןכומפסומ
"ס,מוכג Uעקסיככככ'לנר !"ככfוסס cממזוכיוימI'ורדכמ'גנכס"1וו h "מר:tו:ממסכסדרי! ' cרחע'גס Cחככנfומ«נרס :tס"יt:ןו..פככמfתכnןמ Cפרנכ' mרני(י,עוסנ"
 "' CרמI'ורכזסרמ,סכוח'ןמ,ועקס'ככככמ'זמנכוגו'קדרמכ'סנ'מ'סדכרח'ר cכfווכמטכמוח Cוןכוג'ס cימ'ע'גנזסכסירי!ע'זכ,וניכר,ע ס:!רח'ממייעעסרנמס
מי''ן'אל :כככמ'י c Iזכר'עכיימככח'סמכו"רנכcסורו 5כוfנ cכ'ו cניימכנח'סכ'ס Mזכ'ע"'סיונחכוןכ'נמ",זו"'זכ Cנקזווחכמ",זס'כחכומ'כוpמרfוכמזמכו'ס :Iויספר

ממיווכ"סססוני"יסכ!:כ'ס'מ"רמוכככסכ'סכומרוSזק 1 '" •ו,ו' ס'נ:!מכמסכיםויס'ס Cסננקזימרנכמרמזכחרו'ככס :C Iמנקרכ'רכס :I "'ס aככ! :Iס"דקכחרככfומכו
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I: רסt1 ורוכ'זכמ'גסייכוימןמרדמ,וסfנס ס;){ג ~::ומfנכמכרמןגגכJ1זמ~ייס 1'רסיי' I וומכגו~ומכנ"סממככמ,ס~וומיזזמכזזכfזזטמוככ"כ •רמC סףוכמ'ייכ::י'C סומ
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>fכ"פ#ני{וננחרסj וננ'"עגכי"ממH ומחמטסכfט"ר"מיכזגרזקכמכוטכמכ'ו!כ'סכ'מ
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יוףסעץ
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מלtו



יןדףסנהדריזראשוזפרקממונותדיבי
 ~כ~ ~ t:iכחויפוrכגוגרמ~rכ"גו ~ t:iוק •כווןרז t:i ~חrכ~ע~ושיודעוגגגוrכר IIכמיריג 5 כ~~פי~ס t:iכ:כtרכועחיספיס t:iמ:כ~:ומיrכגטפיס.ובעלי

מעוממrכגע~יורע P illו t:iומפו1כמזכfכווו~ (jט~טוזג1כ~ר .~מrכווגמן:מפיריס] 500גגוןנגטפי~ויזיזי iומפיו:ומכימיו t:i~מגעג
רנכיקרי t:iורוחסטורן רt:irכדדfpכגןמדגיוןיrכ rנכמ t:iכנכנכמ Dיס~מכנגוrכניכי~סנכ~יכיסג~ענכיריגווכגמכפכי~סג:;רבכיריס rגועערוסגסכמיס

דגגגנכינכרגומימכt:מ ~ irר t:iסרונכמיסכוגנכיהוrכרן IPכ 'י Pגדררמיסכויגומוכונכמiכומרבח.וכסנכס:סנכוכימ.מרסכמסומחעד:נכפיעררס"ג
מ pt:iוסמיסככוגממוכג"ין..ויס Sר t:iוכין..רוסמ~יכעוגtכ<נכמועווכfכrכ

ווכוכ~סממיrכ~כסמנק'דגי~נכעסוו'ודעיםכשפיםובעליזקנהובעלירמאה :טרכיסטמכ~נג"יררוכ pנכrכין..מ Pג
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מוהשרץאתלטריישיודעמיאלאבסנהדריוכסוו:.נע'פרנר:שניםוכסוךיווסו
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נויס iנכסגטסכססיסככסרויןמגמ~.

שיהאדי!אינוטומאהומרבהממיתשאינונןמגוכמכוטיר~סימחגוכסגסווכבכ'
 :בעלמאאקוץדהוהמידיהיאולאטהור.גגחגוכיסגפכילמדין :גרנרכעיגו
בהשאיועירכלרבאמריהודהו'נאשםסיי"מגוכיסגפכיגוכריורfכימוכוסיגמ

מושיבי!אי!לשמועוא'לדברשניםוכוסיף •ב"ר :וני~פגיגוכרססי~(וי
כחמהשלישיתמיתיביוכו'סנהדרי!בהגזקכסכחוגמומנכסrכוסrכינככיטוכבכוו

האיכידאמרהואהימנהלמעלהאי!רביעיתקוסיוrכrכטונוrכונכסיכיוכקוקבככיו t:iויו
 :גס~כ~רכיסו~וו"קכיס rג

למעלהאי!שלישיתחכמהשניהתניאד]תנא
עזאיב!שמעו!חכמיםלפנידני! •מרבילויחכמיםלפנילמדי! •הימנה
מתנייצחקברנחמ!רב •חכינאיב!וחנניאהמצריוחנ!ב!זומאושמעו!

רבותינוושמואלרבשבבבלרבותינו •וחנניאבח!ושמעו!שמעו!שמעו!ה/
.דייניאסיור'אמיר'/י Iראדייניקרנא.גולה.דייניאבארביישראלשבארץ

סבי •מניומיברראארברנהרדעא.דיינישומאלברפפארבדפומבדיתא
חריפי •עינאורביהודהרבדפומבדיתאסכי •חסדאורבהונארבדסורא

תוספות/י Iרש

א/ה.זפרוש

ויורעיו :וק/(וכמגנכיריווכמקגממרס
סיס.כווגו' A)מיסגמוו t:iגכבכ'

וגחרפקטחנכרווככויסנכ~וכrכככיוכוכי
נככרייוכףגכ~פיעסטמנכוכחמויו

עגנטסיסר~וווננורומסמכיוכמגוכ
סחומ("נכרחסגוכעחגנכ~גונעקונכס

ורוגוכגננריחנמוו t:iגןכעיורעיסיסגו
יוכי Pכ~יייוכחעגיוו~יחןוכגטוןע'

כטטגומו ו(/סמfכחיועסיוסףנכקרוfנrכ
מ .IIייכורfככרייטrכ~ר t:iחס rסגחיוףס

ר"וכפןגדממרי'מנורfנסומ t:iיכםrר t:iכמ
 ,..ךי rמוגחכומגטףנרפטrכיfכ...נכורגג
וכומרווסמנכגיטין..מרחרכוי/ט rויוגע

יס t:iגמ OOככגרנומגחסו::~ומנכיחוט
ממסמג,דיוכמיריגו ,כ~,סכו1כמיס
מסנכעוrכrכ trnינרעסויסונו'~גכומס
וכגעו::וrכסוסניגכ 1\1.סנגכrכסיג.גיכס

 ,..ךי rמווכגןטמיגוגוכוrכגסכחונוגיוrרט
נכfנווועג"נכיממוסיחו r~מו rוחגכגיס

נכסכסמטמיוסוחגוטגגסוריןמירסרככריגגונכרוגוןוסמגוגרנויגס(ו Iיחנככיסחכויגריןיניןחגחוכונסנכגri:tרגייוונכrכוכענריןמ Sינכחטו
ר\כסריס-ימוסמפקירפרקכורחמריגו~נניע,מרגויכטגסמייניחגיגנימוינכר t:iו::חגינגגכריועכרכעגמיסיי"גייסיסחiכוימכחומסומימסמיינ
גכנרכיויסיססגלפגוגס t:iגמ"מיס pמגמגנרונמגסמסומ t:iינ.\וןנרוכטסומנסכיעס rסכסמוזכמנגיכסגס~סמפסר t:iוחףסגגיכסח 5נכ t:iגסגפג
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וגסכiרrגגסכמ 'ונויסורסויממרוכגמטכנוגכגכטיiכסמזוסמו::ר י:r iומסמסןכפגסחגכגיוטכמכןחכי t:iכוגיסוiכר t:iגמכויחסוחיסיכחט t:iגמ
סומעגייtג.עגיגומגגגיוסמכויוכףו::סוחכומכמפקיסוסיוקגמיי-ניטוטכנונמדרסומטממרומסגפיגגכנריס ~יtג.נסג~יוiכג~מווr5כנכה~
גןיסי~כירו Dיג.כיכמגחסfכרנסגחיכויעכריסכסגוממווגוונ:וג"יוסףנססכימרנfכסגוfכוiכ ~ rנגהרכווגגןמגומוrר-יוגקייסגכגי~סגמוסגגרי
כיע 1\1.מ Sגממטוכtכמן t:iממגמממ rכסגסוגו'כיחגיכסוממריר..נרסכיויוסףמנגעכדכיי~י~נימועכר t:iזו t:if 'מ,נימןעגגחסרגעכרוגמענר
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יכג.וrכונמוגייlג.כיוו1כגכסעמ~וו pמכוכמוממורנמו Tיכממפישרמו::מעטגממרגויגי rכמרכוגכנרןג)כירכרבכמרככריןו::כממעiכ~יוסר~נכfנרגן
רנרוכגיוגמדנומוונ~נפוקגרנכfנרונוןרנועכרןגמידנוגומורסקיקס rוריןסכעגכיסטחנכוS>:יריןרנוגכוכסנככיזכרכוt:פמוחיגבכוגס

גרפעסגנכון~גסגיכטווכזככיןטכחגפיכמוונמןמrכסטגויןזכfכמוומכמדגוינחזגיטגסרנוענרןגחירכררכוחגיוקמע ;t:iרגמהוונמן/י Iטע
גריוו t:iכטכעיסטייעזכמחורקבככיססמוו::גכןמכוכמממ~גוריס 5מגגינכוכיטגiכונגמוכו::וובכ'טיזעמחררקגמגןפרע~גמנכגסגמ i:!גנכו

t:i כמסמורגמונכפיכדיומסמעגמt1 י:לטהרוק'(ו,מנכריסמגוכרפקtA מגמנסגסרריווכוטיכיוסמיובכגיוכוכ'.רזt:i ככנכוייכוכוr כrכמייגוכ, r ~ 
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כדףסנחדריזשני ·פרקגדולבחז
 •כ~י~וינמיזכטנ,גח~וחנכי 5רסנכחרגיוו •~מע~נפגיחח 5ננשיםמ 5ס'נרור ,,' 5מסגומוח 5יו~מע~נפגיננכונסמומי ~רו~':רכי~יו
כנכוכסמיח~סנימוכפי~מע~כפגיכמ//ימיגמפכיניינייוטכמינכסכ~כןררורמויזכי~~מע~מחיגטיסס//רומ, •חנכיטכמעחומחי

 :~חכטיסכ~ןטיסחכגייסרחגגכוכחטנכ)כ'גפי~מע~כמחררכ~גיימ,ח :)כככר~ייג:ר~יח~טמ)כרrרסגוייןט~יו •ג~כיוחובתחלה :~כטיס
 tiו)כיסמוגו~יג)כו"מוו"גכיסרררטיגוו)כע/נ' •וט/מגטמששיהה:לגווזות)כככרג~רגרודמ)כמסג)כ~כירויטירעו .ג~כרומוולבסוף
גמקוסג~מקייסיכוגסי~מ"כככוטמידיךסכ~גיס:עייגוכנ~ריגחנס)כוג.

רודניממגכוחכסט~וחכו ~,~וכממזכראחרלצאתנשיםשנהנוממוםאתירשםכח ~'~וכטמוכ~ייחזכסונמסויוח.מרסכח
ט,יס(שדגי :כנימפ l/נכגניטכמטזכילי Iכפכיככרפכמזכיחטכמונפינמחוחנן
כ Urפייטא,נככו t:i~קכחוס/ • ~ Sןמזכהמטהפנ •וצאות,המטה •ככזכיחמזכןיימכדי :כפגחעוכ~נגי

 :חחר)כפירוסקגחו~חריטהמטהלפנינשיםלעולםאומריהודהריוצאותגי~נחגחסיוחסורוחג)כירין ק//~ו
א IIמהרששלמטתואחרשיצאבדודמצינושכויוצאותגגיחכזרןנכג)כג)כחטוכג)כרסגעגמן

 ' uוסי)כ '~יר)כח)כנגסכ~וכחיגוק '"חהמטהאחרהולךדודוהמלך Cגבי(ששנא/אבנר
קיס Pנכוגוכסט~ייחוקי~יטכרוייו~מביויוצאדודשהיהונתפייסוהעםאתלפייסאלאהדברהיהלאליהאמרו

גם~יוfוףמכחמחסכוזכס /~וכiכוי~(שם)שנא'האנשיםלביוונכנסהנשיםמביוויוצאהנשיםלביוונכנסהאנשים
 .סכחיכנמכחמוממעiכסעכיטכיסרבא.דרשאבנראתלהמיתמהמל~היתהלאכיישראלוכלהעםכלוידעו

ייט~טגרורוו~סחןטקי ffר'וfו"ר .לללל
כקנגהוחזרדגרורגחטניןט~יויי~וטנכהברותוקרינוהכרות]בכתיבדודאתהכרותהעםכויבא(שם)דכתיבמאי

גורכגימגוiכו'עגגוסףמט~חויחאבנרנענשמהמפנירבאמריהוד;:ןא//ר •להכרותוולכסוףלהכרותוכחתלה
 _ c ,". __ ~'~טחוקי~וטגרורוו~~יופיו~כגושניהםנענהולאמיחהאמריצחקרןמיחהולאכשאוללמחותלושהיהמפני

גאוניםחדושיעוסק ~,~וג)כ~iכור~כגימורמוסיףאכנרימותנכלהכמותויאמראכנראלהמלךויקונו(שם)דרשואחדמקרא
ע"עכ:יחחירחסיר :tיר)כח~'חכגגככ//ט ו,/וfווריגוקככיכוט ~[ללללל

ס Cעחנרכסכ Iימעוסקיןטסיי fiרינ/טגרוריוסוני'סיחמכדיה//קמיחהאדאמרמאוהונשונחשתיםאיךוףנאסורותאידיך
מןנכחממכזיו~כחטגרורועגוכסף~רזכקמiכו,-כiכוי~ iכנפ(שם)מחיתלאטעמאמאיהונשולנחשתיםלאורנליךאסורותלאידיך

נענירע$נכי:ינכימ :tללללל
עמידייעקננכי Cגטססiכוי~גומריס rחו~יוrרוקי~ונכהכמותמתמהאתמוהינענהאומיחהומ//ד •תנפהעובניפני
יככונכנככי{$חמו'ט~יו i/r!ומiכנחיס~יווגחס"יסט Iמ/מחיתקאמחויימכדילנחשתיםלאורגלידאסורותלאידיךיכזות

גימ Iנס"קסנ י{'$"ןן
ט{יעקנ.(עיןמכיסי)רפק/ם I "ע(פי Iכומחגסיןiכ(יייריסששההיצחקברא//רנחמואיענשמ//טמיחהלמ//רנפלת.עולהבנילפניכנפול

כע'כ)ייך C (םלכעגיiכ~מחכח~גגפירוחסמכור
 .כפמימכראשיגכ/ור ilכטכעכיחר Sגיור/~נפיקכרממריכומורימטכיחנרוכססומ/ח Iזכסכעכיחור~יירכ ~/נ iA ~טכחו Sכמזכ'מוחוככככיסיומיוזכ"זכומירכח/וד"

טפכויופ'עמי ''' :itוירןןחמן נכע cכ.מ"כו'עכסימסכע(יחמחגסיוiככמיריססט~~יוחיכעחיכיןר//יט,סנרויומיו/זכ Iמטחיוככמי~וח~יוזכונסומ~וחיiכיר~וגכינכוחעפזכמחח;ריו ~כיטחיוזכ;ור\
מי:<ימעפי :tרחיזי :וק//ג:ר/ודטג)כן"ןכגיiנקןככיסןכגי:רוחו'עוטין~יו)כןגרוגיסנןכגיחומגככ"חג)כין~יווג)כ;רור"םג I)כ

נפכייס'$ריכייף ו~'טגחיטרחגככומגנורמפגיiנורג~~מכםיס/ר Iונכגעוגסככיiנ~נר"וט~ומחג~כטיסד Iממפורסכירוטגמיוכ'.גגחמגסיססג~גו[ממום
כ"ח Cמ'מנמטמן lןןןןן ,

:יכינהרקמנכר:ייכי •גו/נטחו(;,,חוח(ושהיה :נרר"ק]ונכייןכגן(~רומג:ריכ"גיגו כr(פסר.נטוסוכ'(סכרומוקריגן(~גרוrככתינ :ע//כנ~ן"כיעין
 Iנועט{חיק.ירכחךה\יסרר~~~ןממימפייו:;ווגפי נ..<'רי i:!גחנכרגונרככו Mוס'נור ~/גסו Iסרחמריגןו tiגפירוקםסחנג Yעג/~כ~כיסעירגוכנ~ריכrכ ו,' i:!פר

עי:ט:פכיחומעכוסוחריק 5כמ~גווכומיכט"'גכמזכומנו ~י~ t:iומסיר:ינככוי~ייוגמיור~כמרק)ומירסכ)ו~ו ""~ר t:iכפרכר)ו~כוונככר~כ)וחמוי)ו'מסכיכמחו
י~ 6 מ~~~מי fכ~ ~~כ)ווכיrכמי~ככסוןנ'וכפיטו i' Y:!נככ/ •כו'חטונכמרסנכן Sכנככי~גrככ)ופיט//'וכ'מזכויימכדי :/כ Iוקטס '/'םר t:iכפייווכ'יייח~וכחסרנןסכח

טגגר:יימס C ,מס iג)כמגמנעגמןכי~נמגמ'ייג 5וכרכריס~יפוןככמו t:iי tiגר)כ~ iכועגיהפרסגfווכ'נכימגזרןנגגמגחםוג/ס Iמחגנוכ'גחרסעגננןיסגrכג
יעקבעיון "Cהרוו/ן

ג"ימע{::ירסיר c(נכיח{יכ~סיחער Sנ~עמיגייןחיס'יכמני .יי$מימנכסעסלפניסמטסמחרסי{ן:ייסרידדי{חמ{חנכי:י :tיי .פר!ב"'עי'::ינכע:י{פכייס Cכלעולם
סגיי:י~כמחיי~עחחגנררי S 'מכיכימנטעמזמפי:יחמריכןפ'דףרנקידי!:יוl'לי{ןרידיסח{ןדכחיניכרמסכמעסחחריט:ייסרידמחרי::יינגימיסכטיכ

יי$מימ:ינכע::ינפכיכ$ממ:יכ!:יסטכסגינכקיס rפסכ"ט :eינסי'ג"כ C 'סינ"זכנככיfורנכטיסח'ן&יננכנכסטסנכופכנ:ייסטריזיגייןחיפכנfגמריסמיךמחייקי"כסמע::ימזכרי
נמי\סמפי'מסרוחנכורטסומיחייכמכער Sננכקיסיכן :Iחיינחכחודרסגירדנכ!:יסייכ Sנפייסכזיאיא :fגימ Sיו::ינכע::ינפכימנמנכסנכע:יסרכסנכופכנומטיסיידוימחריניכן
סכ:ירריןדיןטזכימיממסזיןכנמרפרקתכוףימע"ב .fגככרכעכ!:נכ:<מפני :ער Sכדיזנ<ויירן Sמס!:נינכפנטרין:יחנךיו$מסי:ינמק Hדכחכייןוקטס .וגו'ע:<סממ

נמחדנ$סיכייכיכסיסוכמסי::ירירףfכסג Cו::עטמירזכרנכנמנכמ כ"':;מכ c{ע:ירג Cכפימ,כי cנכסנפכעריןרחזמי$ימחיטר:<ינפייסכריסמעסמחריסיי :eסכטיסכנין(יגכס
רחיכי~יינכימיככיומיריזזסמ,ן(יסגייןימ :cחמינדיפןס!:מחיימנטחמרימסנכחנריי{פכירסככימסייט:יכ!:יסירחיחכחחנכרנכיממע{יטרמכ{ככפסייסכיסגכר{נכמייי$ח

מחררידף!:סי:יכייויעי'~ססככ"נ!:עמחקערגטס!:עוימ C:יממ'נדיפוכככסנגייכ"חגטגמירפייכסיס{ח!:עזייו {"$י{פייסנכסעסמחרנכס{וכיסזיד Jי{כיסיז"כרנינכסעס
כמנכרכי{מנכמנריינממז{ס$יכיסייכ{חף~סרגיס!:ככ{ר:<גךי"גחכסרגיע$מימנכרמחירנחררש :כי cמ!({ער'ןמחfוחריי$מסמ,כינכס{ךמ~פעיזעי{ח::יעכג{כי

ע$רנכ qסכריממכסריגננח~חחנ{חנירימחרנריזףחנחנכמנריינמ' י~'$י:{ייכנחסנכ"רטממר{רנחסיק!:סמ"{נחרי$ריך .יגי'{סגרימכמיגיגי'סעסג{יינמרכתינ
 :נכ"ע qרנקנכןועייןכרנכג'ס"ע Sןיוכיחונכחמרמנסרגינכומרכרנחס Cjטסוריכרמסכסנרימוקריכן(סכרומכמיכסיכ'גיקסריסגחינכזריטנחטfגס
 ~-ככמכריןחיוכיזידמת(::ינרומע:<סככויכחנכרסמנכרעכנכסנכממנניסמיכוטזויכיין
ןאיתאחכתוכטייעןכ:<כרומו::יעסכנקרנכטנכקודסכ::ינרימוקריכןכ::יכרומיכמינוכמינסקריעסכמרזכמכגך:י:ינרמסכעכיוכעסגככfויננכ::יירערעניןככמחכגטזכייניסחמטככקרוכיימ,מ  Iעירכיננסריגמנטמיככממוח '''טרטנכפרטחסעיין .יסערמכיטכננ{חסכינרימטיסיס{סfגכיניfוכחס:ינרמסנכעכיוסמיכיכחסנסכרימןטססכ$ניס:יעסגכקמיfכסחמ

{יטסיסמפנייזנרייסייטכממנכר C :!חס Iיכנכנככיכיכעכטעתידס:<מניגסע{נדיזחקכחסי:ימיכ Cפכפינפעסגפעסרירמחריגריזפיfגיכ Cננכיחסכמ Cע{ 'פידכח{חמיסמ,ןסג:יכיס
גי'נטfוי{{ממימחנכריטחי{גיגיר Sס$ירןסיסידידני$ירךט"$ניריכחי{מ{ךמ{,ס Cכסזיויגפי{נכ~ךמכמחכ'ן :tכ lיfו'{דידימימיסנמיריס ןכמ:!:!ענסגסכיכעירכיננסריגממנ{חע'ן Cכ

כינגר:<יגמפרט'''כטחיעחוכרחסיסנסכסזר'ןטזכיסזיןטיעט"גטמיכחנכרמיח:יימיכיני$ירךטס$נירכחימכיס :t כ:!חחרייגיכסמיחסמייניסמככיזעססכ"רר'ןעכסיני I"Iחידרטיכיגי
 .סכסכיסעיר .חטינגמדססיימחכחרניכפכיגענזכפומימסייכfוידיך Cדדר'יכרמס ''' Cפירעיין .יכי'fוסירימ,חידיךה"ק :נחרגמנכרכסרג{גונחרנכגס~ככסרגיי{מרנכריסנקיכ
:יקטסח"::!'"יחיטסיחכייןעניןנכקיכןסי:יחיךכ"חמיחס חנ:::כח'דכדקזקייט .{נכיכעסנרנניךכריזכוכיסיר~{ג"כיססנכגיסהמ{סריגניר Sנכקיסיכוכיסייממסירימ:יייכמידיךיעיר
fומימנfוד{פיריםרנכפכיכעכ!:נכיע .כסחככרמוינכננכככימסנכוריכככנסרמוי:ימרננכיממכככסגנכומ"ם Iו:גמרזכככדרךע$נכונכיממנכמטנמע(סיתסקסיכ::י :tוכרמסככמגחעמרוממרסיס

כס:יימירכנכיכממ :גנניןנכנומסעסכנו 9ויוס'סךוינעוןנפגמגנונסנכיכפכימנמזסמיןכזכרכניפוגרמויסיסגfוונכ'"רויניממנכימ::יס :t ::ו
כננכרפ"נסיממר

יסירסדנירסדיןיוכףעץ
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גורמס;וכגחמס!::כחחסקורסהמו .רנו:ועתה;סמויו)ויו 5ומיןגמוfו
!::וגכרסרגיוןוככגיסכוגח י';ו?קויגחובמדושיוככתובהנשיםרבאמריהודהא"רס 5בכוכגסינ.גי'י[הוכי](יגורנ)ונו'.גח

וק"כ:[ואיס;רורנחיקוגירכסכfוגני~חודהא"רמידושיןובלאכתוכחבלאפילגשים!::מבכמגח .גיסטויחסוסמי :;fו"וגן
בכייו ./טחחהי'יסו'יוחין Pג'נח'ר Iסי , l 'י Iגטיגרהסח"סגהנייוסגחבכרייןמיגס
וכ'חכסחיטויונדכסכוכה]:נחירוטייפתבניכולןלדודלוהיוילדי~תארבאמרכוחין"יסוחכוכנייהפחס Pוגיוהגן

גחוכוחכסוכגחוכו'.כוטבכסחכס ::!ימיושביםוכולןחיובלוריתומגדליהיותואר[וכי ).ג'/ג(רףיכמוחכוכס'מגקווגח
P חיונרגוגרעחוסוכמ;יסוכקוסכגכהיוגייסותבראשיומהלכיזהבשלבקרנות.בכטסוהתחל :ווכ']וכ"וכגונויט::!
בכגמורבכהוגסוףיווריןסעסכגמו pיהודחא"רדודביתשלאגרופיןבעליוהם:טיגון.ממככ .הבריהכחוגס:וכו Sבכ

חכוכסוס Pככוכמכיסגןכוכסגחמו.סווני ][יטימ;.ככוגח,סססיס:שלאפויי"ט
טוסכז'יכיגורגיוג 5כככמסכfו :"ח P "ש~אמרהיתהתוארפתבתתמרברבאמר(יםנכי'יכיוןכוגחובכסוטtרJכחוקורס

וישנאח :ירעכסיעfווכ::רJכינמ::וכ::יממךימנענילאכיחמלךאלנאדבריג)(ש'ביכי 5מחזרח •::רטזריכיחטבכילא : )/ג
ז::רובכ; .וכו'טפכ::יגיות,בכטfוהונוןשריאחוהמיאחתיההיאנשואיםבתס"דואי.כרוכבכזכ::יה"ינדרח :זוובכוהיסן
טסימחסנסככחנוrככפיקיממוו •היתהתואריפתבת'מ Iשאלא(תמר)ליהטמוגסמוככזיוומס 5עכוסנסוזעקהס

זומסגסכס Pגרגונ Pגנדגיהגויסדודאחישמעחבןיונדבושמורעולאמנוו(שם)מ,ועוכככיסנוגתוכסמו Sנבכו Iק''סיס
!::סיסכפיוט'והוכוממוגומסנמ • , .סייחורעלבכמכ"ו:נסריוןכוחזסקגקוג
כזוגמרסייוגכרניסמסנסrככויסאמריהודהא"רן·וגוחכםאיש[ויונדב](והיה)כ::רו;מו:שכקשספוגי::יובככמיםרמםח

כיוחטגבכטס tוכככסרכיכןכ;וכגימוףמדוע[לו]ויאמר(שם)לרשעהחכםאישרבופיםיס)רגגכו t(ויבכ •סוכ"חווכמ
tP כומתt ווכגוכהגהרוfשכביונדבלוויאמרהמלךבזדלככהאתהסוכ";כווכt ככספכסJוזסמסג::ינp 'ברוכ::יסו
 '''עכבכוגסס:ויס,חס tחםר:וט'ח:ואתלעיניועשתהוגו'והתחלמשכבךעלiכככסנהכוזסנטכסרניןכטסיסכפי

מסנסמסרממ::ינסספכסכרוrכטכעססאמרלפניוותצוiכהמשרתאתות~חגו'היריחחכסנרמסומהי~נמומ,כסכרופומרופן
נ::יו 1שאיסנכס:כמוהסרק::ייה::יטכס • 1י • 1 "'יי-ערומוסיחכימסוחויזנוסיסגוכי

 •וכ'סטמיכימטבכרגחיטרחככנוגrכ tטיגןמינילושעשתהרבאמריהודהרבוהסוכנכככככוכתסרמויסככרורככיח
סיס t tכפיכז::יכ, I"סיטגרמק t"סנימאיצחקא"רמ"טגדולהשנאהזואמנוישנאה :ן;כסוכ"מיוגככככגוהימויטחיוג '"ו
גככחסוחסיוטכfומזבכיר"בכטבכרוח tכסןלונקשרהוכישפכהכרותועשאתולונקשרה(ככחי tח'מככםיסס,טיכ _ינוהיסמאי

כיוןגוגחטננסוימוכחווכ' ::!ימ tכחנימאלוקשרהאימאאלאעבדהמאיאיר,יו~קוקיןכזכוכנטולימכן:כגןוגוחיס)
זסמ,ןטסבכייועג"כווכ'כחרג::י/ד Iמ"יישוה.אינישפכהכרותועשאתוססיעוכחןככןכוכי .סרנכיסכפות

נכוחיריבכככסוסיסטכחמגחמוכימ-א ..רדריא .,,' •כפותוזרקוקיכמרסמכנירוססטחוכ
וכמככרקוטיחככחיגןרחסטקסטסווכסלהןשאיןביפיךבגויםשםלךויצאטז)(יחזקאלבכ;ויכיסנפיסוהיססכטרחיןסרנכיס

כחוק"כביכמוכמוחכסגהומס;:ככמסכמ(שער)ולאהשחיביתשערלאישראללבנות
סיו tככ' tחנכטוס tכומיכוככגיןירנכחיעלאפרתמרותקחיג)(ש'כ tהואיתואריפתרבתתמרשאניהערוהבית

נפוגיסרחימח,וכחסו'יסיוםכחמנכמרחקרחהבןזtע tיהודרבימשמיחתנאקרעהעליהאשרהפסיםוכתונתראשה
סיויפוימםוסתסמיםמטוסרכיגסכמילללל

כחיע"כ::יטrריניתדטlגרתדע"ככחיסבנותכךכיםמכנותאםאמרושעהבאותהתמרגדרהגדוגדר
כחוגותוסטחחמיט'~וס t:iהיפוימטוסרבאמריהודהאוור tו Iעאכ'לפרוצותכךלצנועותאם'ו Iעאכהדיוטות

מי t:iסנניחניןב.,כככןגכזכויטימגניrכ :הפנויחועלהייחודעל ]כ'ע[שםגורוזtעה tבאותהג
 ,cגמ"יפויככטוס~נכיוסככיrכוכיןאמריהודהא"ריא)א'(מאמלוךאנילאמרמתנשאחגיתבןואדוניחשםכט

[מלמד : jניפ'נגויסטסגןfו 5ו'רכבלוויעש(שם)הולמתוולאלהולמושביקשמלמדרב
כפרקס~~י~]~גוחר;סוגfבטכיקטנטוליכולןהרבאמריהודה'ר Iארבותאמאילפניורציםאישוחמשיםופרשים

 • :היורגליםכפותוחקוקיטחול
ויחים)(יה'בוכתיבלמרכבתוסוסיםארוותאלףארבעיםלשלמהריהיה)(מ'אכתיברמייהודהרבשםל

עיון
ו::'יכ :t "טיכ :tפיכגוכקרמ,כ .קזוו::'ןונכמגחונ'ינכמשיםפילג :כססיסכמו Iוfו'

גוגכ",גרחזסחיו .כ,'יו::כיחס'יימיחחחיססיחימ,כ :tכגחראם"ד :יכ :tכפכג~
זסככחר :tומפטכוסכמ,כוכ :tחכחו::סוחגייןמטכיסכזחוחוגזיגןחמרס'ייחמח Iז

 ::ו'וfרגfומכ ' l/ראטרומוכ'י:כוררכןפ'כוףןמכקיט"ן :tכפכגכחמו::וככיזימירו
חווכחחיכיכזכוחוסמווכחמי!(סכטכיוסי'יומ S ט::גיווכז'יז'ירגיו:: סמ((" _גרו::עחגכ
ק"גכמגכמי!:חימיקורחחיוגוחכג'זףכסווכס:כזמ,מfכ!:וכומרוחכיכככס :eעז

fכרו::עסמגכ :!'כ: 
עץ

ו::רגתיכפרין~גן .וג::רג::רגסגס~ןוחוסיפ::רגניfו ר::י~דקחנויסנעדנתעונוח
::רגניח ר::י~חנויוגי .מעיקיח ר::י~ ר::ור::(סיסמססטפימ'גונו'וווויקח

ב'דמעומס(' _ ר::י~קממי(סיסמח"טפיגיחןענ ר::כר::,ו ר::כר::,~ןומוIכיפ::ר
כמכויימנמכקחזוכמ . ו::וו::סכע rדכעונדמנתר .,תי,מעיקימרודדויקח
 _::וIכדיעכסז,ייזוכמדודסנמע!::יו;::וז,יימכמ::ו,תונמתיד;מעו::יסמו(ס

וקחסיננייוסכיסנו::רינוויססמותומנסגתינודורויקחקיחדגנימסמעוכן

יעקב
מזכחז"מזיע"ככמיכ S'יגכפרקמ l/נמסכו:: 1 " (1 •כ'יוכננו :t ~נ::ומכמזרבחמרי l/אר
גגיזגמיכגמוחמכוןחכיכומרח :tימכג"והחופר!:יכרגכונ :tויבככסיפו:כחיכ •

חכו::כוס.גגירכומח:מאיכגוכמוו::כקי=חחרזרגכיכ :tכמ :tו::ממכויחיחכממכו::כוס
'ייחסר~ימזעיר",כ ..רכומח 'מfותסכס :tקמקחכוגסי:כמיבג l/גו"וככי'כ'כ!:מוfוכ

זגכר :tומפנמכוויי'יו:כן :tפיכו::כ "':!רפנמגוגוע!:סג"גוכ(מכו::סכמרכומממס
ו::מעמי'י Sכסוזרןחזוכי'מעכ'ןגמוזמייריגפירקפכוקיככי cמ'ומקו::'יזיזוס"::ו

 :וגס I'ימכ:<!:מזגימגפכיויכ Sרמי!:יכ :tממ :tפ:רסיקגפכ!:
יוםף
(תויתגתינטונמ ',ו::נתיסנעונתועונומג'מעסנענתס~נכ::וסנמ::ו

זרועסעיון):אגרופיז.עכי!(מוIכיףותסער 5קוויומיננםו!פי'.חייס):כלורית
עי' .::ווכמתוונמנ::וונמו:שכקשרסענמנרוףונ::ו,ות"חיכד'עחמסו,ח
ס{::ועטי::וחכנוחחייסנ::ועטי::וחננו :tרמחמנמ tiנקספי'ונעיוןרס"

פיק,"ניסנעכודח.ומפורסרוךנניתעדוחסזו::וונמתוונמנימסומכ,ות
מנוריסוו::ררבחנוינכוות .,נ,נfוכזי::רנכדוחומת::רג'ימתעניוויתכו 5 'ג::ר

לב

יוסף"ידטז

מ'ןכ qיסכסיכיו "
י'ע qז !' Cרקיזע'מ
יכקוןנב : ;rע'כ"ט

וכ'""רמזנ' וf{'"::ו
 :כ' (Iג'י qיע'גג
 'פמ"נמגר!: " '1י
ג"עה ~כמיכ Sכגכ

--- : sכ'רף
גאוניםחדושי

וס cמסמוכסמחכ
"J:>t: וכעכממכי:<יג

קיזס'יכ!:יכמfו Sיו
ן:;::זכימומ:וכוכסמכ

ג'ומגעוככמימכ
כמייקיגוכממסמ,

,גרםזזיךס :Iממע
עסכגמ'סיעכיזוק
מ 5יממכ''יכ 'מיפי'

ככיכיס!:זרכי

 .יזוקכבכז''י
 :יוי)וזת 5(מ
כקי!: ::!יכארמ
ו::כמסמכוכממכס

 .ו'י''יעכייכיסעכ
ך l/כ (Iככזסימ,מ
ק!:ס!:'ייסמס Jכחר

ךגמעכיח'כימי:כככי

~ 

איתןאהנת
מ\נפילגשים

 . iקזוו::'ונגח:כמינס
 , :lI/רזמזנרייזע

פ' :Iסמומכפי'כ l/ז
זגרסכרחס י'כ:!מ"

יו Cכקיזופכגו::יכ
וסק!:"וכ'ימ:כנגמ
יגמונ'ן l/'ירמנע,יו
מזרככןfוכמחיכס

ר :tחפסיחן:כ I 'יח
נו::יכ Iפ iג :tכפכ

וכזמק_כקרחז:כמיכ
:כמנמ!:פוכיסיכפ'
 , l/סכ'ז '"זכו::

וככ'ח.'מסי:כ:וונס
נכיי Sככזרן'יכיחזס 5

סכןכ l/::זרמנירגי
 :! Pגממ'וכק .כטכס

 מ,(!כמכוסמו::כס

חייר'זי"'חרכעי'י
 _ :t 'בכ'ימכ'יגכפי

ן"מנ <:J"ככחימיוו::וכ
ג'ג'יו::גחג ," Sבכ
ימ' ' Iגגיח Sו'פ'

תס cמ'מי Iוזfוגכ
ג l/~נכנקרfוך:כחיכס

כיסזגןמ"סמרחיכי
י:כ':כקזמוכי'.מכ'ינ
fכסמפוכיכ eמ Iכפ

rוייגזרטזזר!:י

י'יוfכוככיוו::מימוו Iכ
ג l/ו:כס .גמ'כ ::ו"גמ
כגיוכיןג:ווכןנומכ

Iמ(זף /l ( טII ונזס .::ו
 :!"מ:כוגכמייו::כ

זמכי~fכיי D ,,"מכס
קרמ iוכי' 5ח'זfכמfכ,

 {,מ::וכבכרגיוכמעווכי
 ימ:!כf~מזוומ!:ייי'ן

!:מ·כוי"כמונכיו
ונס' .מזרכגןחכח
:כחגז l/גרמקי'

fוסמ:כחfכי Iזזכ!:ס
מסו~פ'גיfכ

.w1םjנ 15כ רI ~ : 
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איתןאהבת
(ססחכס Iוכחזרה

ככמנעזרמני"'
וורימ.וכרמ/ד:יייכ tמ

כזו'ן Iנרחנ"זחמר
,סמכניגןס"נ)(זף
כוןגגו(,,מוע(ו

מ:<ורסנכ(:ינכיזחמד
 :מוtרימ ו/(,ח~

 )~גנfמ~(ביו~כית •איצטבלאות :וקין Iניומינןסכיקניסובכגוגיס Iסמ .מגפיסמינבכ!רכוסיוומחימחרגגמיגעכגמו!רfנכפיסמןfוסכיגרהא(פכיפרקירו!:(מיא
 :::יני!רפני I.בכ;טוי::יטוי::ינין י::;רני:: •ארוות :::יסוסיס[;מדויכ trגסוסיסרינויסוסיס;ויינ::יו;ט;מ::יינכנריר Iממ::יגסווטמנכיכן 1 1 1 ] 1 1מ 1מ 1מפן!:נמ .מ,דיסס

כיוזףנסמסכמס

I:: :מיסימ"פרנ:י :!'יII גמסי::יגמ::יגבוו •!רור::יעבכמיג!רנגולא :פוי!רממיס)ןחטינכאבנים.נעגגיססוסיסגנכ::יכסס::ייוטגמופרטיוגרכנונוגסגריניסט::ייומ
וכגןיטמכי נfי:: •רו!ר 1Iרלשתי :נ::יומ 5כריויר Iזוומגיג!רטנכעrככניטזגכעגגיסקרמימ::יגינירוטגנכי י:: IIונכנכיככרמנכריגווסוססוסנכבככונכנר :נ"מ

-8CCi>-" וק/::ייוY : נלאfכי::יסגי::ידיוט י::יי::רמיגומ::יריועיג/'זוכן.קודסנמוקטי
טiכיס •םשנה :מר!ריכבכיומכןכזור)כחאפופיםארוותאלפיםארבעתלשלמחבזוכנכזגבכוסקו::יי::יפרנכ::ינiככטfוטגמגאוניםחרושי

בכנרנניטכ •בכנרי!ר:כתנננכטנכנככלחיואיצטבלאותאלףארבעיםאםכיצדכנכמונכ::יכזוטב::יגסף י::יי::כfו::יiכור::יזקוכיוי:י'ממר'ן

חיואיצטבלאותאלפיםארבעתואםארוותאלפיםארבעתבוחיוואחדאחד ~~;~ i ס~~י:ג;כנ~:"~~ ~~;~כנט I ~~~ ;~;~ ~~;ח~~
בימינחשבכףסאיו(שם)כתיברמייצחקרןארוות.אלףארבעיםבוחיוכאו"אגרמי!רfוז Iנכ::י/ומנכוכניכסנכורiכוורינ::י ~;~מו;(ע ~~ק ~~,;
בירושליםחכס:ואת[חמלך](שלמה)ויתןי)(מואוכתיבלמאומחשלמהגזרטנ::יגסף י::יי::ונכור::יסיררנופרק(כמור:יס :Iקוח'כ
ל" Iלfנ 1כןפריו(ח(מ:י שנשאאחרכאןפרעהבתאתשלמחשנשאקודםכאוקשיאאכאבנים י::יי::י::וגיכי/.טגט:נשעה ; Iוק/כןממ c(מ:י Cגכי
נבריאלירדפרעהבתאתשלמחשנשאבשעהא"י Iיצח"א/'רפרעהבתאתשלמחגרמנכריגוכירוטכיןמ IIכבכבכבככיר::יiכחכמכומ(ו ::I!:כסכ'נ
ללככימגףגוט::יגניס::ינסנכסנוכספיק 'מומ(ו י:כ:!'ייכ  :שברומינדוכרךנבנחועליושירטווחוחעביםקנחונעץבכנידתבכינדיסגוגוימוכיסווכריסכיוי:י'וכמינטכס

I כט(מ:יקןC ללללטסויו ונתנמקראותשתישחריתורחטעמיונתנאמחמפנייצחקואירשםא::יחויבוiכזרכlכ י::יי:: י:: Iרפגכויוכגניסע"פמננ(כנוממ
נשיםלוירבהלא ) 1 '(רבריםכתיבחעולםנדולבחוונכשלטעמורfננרהסוגוןגננגסיפiכ::יפוט Iכנכ'מיךיק"נ:י"כנזר!:

ל 1:יימיס Iכמיכזכקרמ חטונשיומחשזקנתלעתויחייא)(מואוכתיבאמורולאארבחאנישלמחאמר י::יי::כיוכןקג::יכבכזניוסוכ::יר::יו;כונומ:י\:!מ(ומ!:ר
לללללכ!רמגמגמט"כמרומיטגיטרנומזוג!רכ(ע(כירוז:(יס ' C )אוארבחאנימחשואמרפופיםוירבחאו ) 1 '(רבריםוכתיב •בבואתו::יי::יי::יירוטגיססגוכומרנכ::ימכמגור י:נ:!מרנעיסרמ

6 ; f בכ ~.;;;סכ~~ז:רI כונחגיכידוכיגנרימכ,וiונו'בששממצריםמרכבחותצאיא)(מיאוכתיבאשיבגטרוףמטגי: 
וחואלמלחמחיוצא[לשמו](לעצמו)חורהפפרלוכוחבמלךמשנחשםלכבירוגימווגו::יסו Iיפןגרממריןירוטניסכיס Cסכ"ממו!:נ

t כ'ו:רה( .(~ר;~מ(ן'jI עמווהואבריזיוש~עמו[מכניסח]והואנכנסעמו[מוציאה]טכנכחורנג::יט::יי::ירומיטכייטוב
(אמרנמן :חייוימיכלבווקראעמווהיתחין)(יבריסשנאמרכנגדווהואמיפברגיכןחסגנרימכטסט::ייסכוככוירוטכיס :דוז)(מכוזח .

לללרקגבכזוגמזוסט::יי~ג IIני/'כ::יגזוכ,ס:ייו'(זיסמחומרן כתונמצוהס/'תאבותיואדםושהניחואע"פ[רבה](רבא)אמראבא)רביריטטירטווכ::י lסממכיומנכמןקכ::יכו/.(כ~ור:י(זוזנו
לווכותבאבייאיתיכיח •השירחאתלכםכתבוועתהרא)(שסשנאמרמשלווס iמכככוכמנכככרנכוזקגסמכבכזכפיט ~:~~ ,,~~זו( ~~~
 •לאחדיוטאיומלך[אחרים](אבותיו)בשליתנאחשלא(ובלבד)לשמו/ת Iסטנמט(יט'ע/קגסזויהנערבכגיוטכfכוכרכו(סכיונממו:י
ל ~ללל 11 • 1!:י:ייו:וו"ריפ:ומ~מ שמוכותבונו'משנהאתו 7ותכבוכדהניארותשתיתא][אצריכאא ;-;ככiי::י::ו I.ובכניויק-גיס::ידריבכרכזווייזן;כי P 'מכ!:יונו
אותחגנזיובניתלושמונחתואתחעמוובכנמתיוצאתשהיאאחתתורותשתיסחירת::ימרת::יכנכרקג::יזוי:וננכררורורfו';כ'יכזיסמחומ
ל :ג Iיק/גיסננרי)כגטגבכזקג'ינוכקוס(זףו:יוינקזנרו:'" טן)(חתל,סשנאמרבזרועוהותוקמיעכמיואותהעושהעבזוונכנסהשיוצאתגרמ::יכוון.וכבכמיכתנכוככ::יכממפני:י Iכמר Cכ Cו"ע
לללללזודככיד(חווכמנ אוחמרחץביתאבחנכנסאינואמוטבמימיניכיתמידננדיח'יזtויתימכונכגוזגבןוכעסטכנכומס"כו:יו:fורככימ(ח

 :בולקרותחראוימקוםבווקראעםווחיתח ) 1 '(דכריסשנא'חכפאלביתענכס i:!כפיטגהור~וכגוiכטfכרנכגגיוגר . C 'ע::ניו (וfר:!'
לללל I1גמ 1מ 5 1מ 1ר"'דכחוספוחמגי ישראתורחניחנחחבחתעוקבאמרתימאואיזוטראמראמרשםנכמ::יכננכ::ייו I.וממנכ::ינחדכ;כ)'כ(זףכק~וז:יו

ללמפכיסוסיסגרירנ::יכמטוכנכסי::י Sככמגרו(' fIוס Cנ:ינימ בכתבעזראבימיהםוניתנהחזרההקודששוזועבריבכתבככ'י 5גבכ::ייfכט::יוכנכסויוכס 5ככיסוככfכ t:iחמרפ'ןיכיס t:ירמ
טיטמג::ימוסרכנימסירסי::ייממזומטמפיןוס 5ממי 5נבכט::ייfנככנריסוריגמטןכנכמרגטיסגיירנ::ינגמכווסוס::ירנומנכימףטסיטונטגממ;ו::י ~~ זו~,~? ;~~~
 1רנכ!רקיכיו rטמומוגג::יו Iבכוקניקיניונסוףטטגי"נכ::יפיבככבוןטגמ::יוקגמכנכמוי::ייכוהינמסורוכממרב~מגיטגנכ::יטממרוממרכבכיככדממריןו(מנמ(ממ:ינכ(י:יו
ומיבו::יזוגמiכועג(וכ~ i j:!טוכס i'/I:!וובוןזוגוכסיס i:!י i:!בינמן i:!כרןגמ i:!נכlכיייעהןמוקיכין i:!ונכןככמוי~ני Pומגכיקזווקכיסויבכמגמן i:!נכעורפה וf(וםסיס t(כ(קמס

 I.יוכ i:!חגנכiכו I.עטסנכוסוסיס;וייגסנ;fכוגוטנכעפטיוע/::יוכוקניכוגכט~קגתו Iנ::יiכור::ינכזוננכמכגו I.~עונטיועפ/'גנiכור::יכמוסו;נזוגס . Cע"(ו 1 1 1 1 • 1מ 1ר:ירמררמ I ',ככ"כיו

 : ( Iוק/ממכריסנמיסויסיiכ::יטכומרכנ::ירמףממכריס::ימיכבסוהגמכוiכינריככ::י Sמיטונוכממחינכמקוססוסיסכיי-נומ :(כר) J(נכרו

ר::י 1Iרfנוכטג::י.קמיגון;יטומגרמר'יכiכג::י:בתחלה ] 1נטמנכ!רי Yמ::ירם/רנריבכככ::ירכזגנחייוטיכמורוכו::יובכין •סןמורו!רכןכטמו[כותבכרוחועשאתו
טנכסריו S •ספכ:י
יעקב Jעייזודו:נמוזמיממר

נ!:ומדו:רסימור:יוכפמיכמג(ו(מ:י Iמטנכסקממרזחין(ו:י tמקיחי(כעכו Cנכ:יכ Iודחפכ'מ ,'נפוחמר'כו •ו:גרומיגזו( Jגרכנכ:ווע(יוו:רטוווסע(:יכיסקכ:ועץ,רבכרממר'ן Iסימוכדקמ
ק":ידףככמונוחסי Cג:י Iמיקו:ככר(ומר t 'רויע:י:ומרכיזכמיכסעעס(מג(:ייו Cו!:ר 9ממ('וגזנכומיסכמקוסנכומדז:יקכ:ימ:יק:יכ:ייכודר cכמכמק«ורמ( C ':!נדרסגדו(גדר
 ר:! pממ,מננכוטומדמ:קנ(כיכדקוע P :!(מפי(וו:ומדחקמ(מ cנהומ "' Cרירר!: Pונררמיכוממקומוחוחויו Iננז'וחיוכווכו!:כומכמומו:נעו(ס:ירומר/יכ(ומפי(ומרוניסרfוחסמסממר
 :כזכוחו(:יפו(כויע:י מ(:!נגו(סרמ( C 'וכ!:מרנ:יזומרנ:יזומנחסמס::נrכרג:וfומ:מ:וממרו cעדננקמוננוזזמיכוטפג:וכרומוחו C(ע
מ!:כסרקמע Cדמ:יזממ ~.סחורמ:כ:י .rמ(ווכחגרכמינמע"ג . מו:!(מ"ס(וכוחב :רומי (::ודוויסמקורגוחו:ס<קכ:וממכי(כקוסוכי

מרכמינכספריכזחימחקחי:יתורסכ(ע(כרמוזנכ( (",(ו(כחונ :!'מור:ינכסף!:סריומ t(קסומ,ו .:ינכו(סגרו(כ:יו (::!ככונכנכמ!כתג(ומקרחומו:מישדך,ימררנ'ומ:יכןנכ!:מ:י
(ו:כיסייכומורסכ:י cמזכח'כומ:י:יחכ:ייסק~ר~וחמחמ I:י:ימור:ירנריככfכמ;::מועיח Cכמזר,רמ,ממ;מ:י cנסוכ Cככ:י/'מפסטעסכזוגכ:יו:(מ;רירכ:י(מוזסכ;ו sמכסיוזורכח:י

 :זמכמיפכוגממוינסמכמנוחרכי:יכרח'חז'ממזככ;מוחכ Cכ:יוי Cבכ:<כנמכחירוחומ(וירנ:יכfו,רכמיננמונרומככס מ(::ו,יוןכ Cכ,כfו:ינ Iורכנסףזירןס" cכסי;וחו('מ:<כמוכיסככרח:י
ככחונמסורזמ:יז'מכ:י!:ירס(מימרו(יכח •fומ Iס:י::יר:יממ(כסכמנוונכח:ישבאמרןוכי ("ונכי(מחומ:י(וכה!:נ:יי:יוגמכמנכיס,ס'כירו!:כמוו:יומדוקח(חוכרוממו:מע ;כ(ממכוו::מ:ימככ:י

(מודיוו::יירס(ימזףנכזריסמרfודקומ:יח"כמ:י(ן'!(ייד/ס'רסמככ"וכיומ t ר<;;מ:<ור:יניתןכדיוז:ינכסף(סרנס jכר'גי:יכ"מוסוסיסכ!:יס!:רסנ:וfו(ונככירומכ!:כי (:!ככ:ו __
כגככאיני :יוח C .,.כפרו:יומ(כחונזמוחרכיחכסמגי(סמורסנגיעיןזיי'כ!כדממ'ן (" 5מקרמוחחי C:ורי C(וננרסיי Cסזמדקיק רמו(:!'ונכוזנכניר:יגוררחעניר:וגי(היי(וחיו

מ'ס 'מכ(ייפס"רסמנו:'"פ(קיק .כו(קרוח:ירמוימקוסעזוכון ומר,","(כימכסוז:ינגסף(וירנסו(fוכ!:יס(וירנ:י וf(כfומרממדכפסוק C(פימכרחטחיר~ננרמכו
מעיגס'כ (:וממוחד'רחיח"כס(ממוזזמוחרמע Cמדןסנכיףנ"רפס'ןניו"דפסקוכו(:יססרגיחיוז:יככסףוגיגמינ!:(מזנריוו!כנמכסףגסקfו'(נכויסולו(ח(יננרוי!:

ייסףעץ
(יfופמוקדכממ'ןח:ג(יסיך :tגfו,ונכיי!ננויfו, "וf(יורףנח :tככנ~'fונ,נfו מוג,,,,רחויסמ,!וג,:גו,"חו חוג,,,,:גרמויג, :tיו,(ניח:גיחנכררחוג

:גגרמג.מ"רגו'נכנריככחגומ, :t '{מוו:גכיחכ:ג:בתחלהסססגחגמסייקוסירו"'יו,'שירטון.נ'סן! :מו,"חונרממ~סנכוווננכווךנכגי,:גן,"חו
מיrו Sכ:גיfוייססחווחסחווחוכ ו,,,מס,סחוסריך Sסנןסי'פיקג"ב~סס:גיסוטוטורפסמו~:גיסמ!סנכ~:ג ~'ךוסנכווך)(מימףסיסגחיךמו, מ~"
 •~נכו~סנמוונסו~מrוכס~נח Iמסחמךוםוס .וrויס Sמגחרי'ב~נכךק"מחחיריסס~פכיפוקנייוס~מיסו)ג Iו' .מי'ח~יורחי'נםס'ונרסכס .נורם

ומח
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פוויח jמוספאנכ!כגi:ימrככיגקוטi:יומוכןיוסי Iגרכדגקנכו כrוגכrי:ii:!גi:יבג!כויכrככגi:יוכנפך!כ :וrכ rו rונככקנכיבגוrככוrככין t:iמותןכבגיןנרוגוrכמותיות .ליכונאח :i:יגi:יך פ'רו~ב : lכ'ידר' Pי "" ." " " "  :(ערוו)כ'יפווער i5:יבגיקךיס-וכבג; !( i/l:יךיטכ י:r iכיוכ 11 ("וככךוכ'וטךמ rנכךמנכךi:יחוךi:יכינכיווכחכיןi:ייו t:iכחיכ !(ך rכבגקו(!!י(וi:יסגסתגi:י.כחגi:יגסחווןוכתנ
 .-=---i:יכחגחקסוייסייורגח י:r iכ 'וi:יגכוןדנככיגi:י]ק l/[כפכנכ"יכחוווכככפור!כרגיחגכיככיופוסיוחקגוכגחככגח!ככחכככגמוי l/נכ!כגסחגi:יככסוגi:יגהג
 ,גאוני.בחרושיורדוסזi:ירחיוככנכחi:ירכוגחרסוסחיגכיממיןוi:ימךוככיגi:יכופ"קכרפויוגחסחטחו)(רכיוןגכנקויכחכמכi:יגיןגחומווכוחוככיוגסוןרמוככיכחג

כו(עכווי .'ו::(וכ:גכi:יחווi:ירi:יייוכחווi:יככסגi:ידכחיככיוןi:יוכגמוסכחככחגגקווחיוכגיןi:ייו
 ,ס'וח"רייג"ח Iיכ(וi:יfכחחוככחכוגסוכמגi:יחחדסבכסויi:יכתבלישראללהןביררוארמיולשוןאשוריתס/'וכi:יונi:ייi:יוריסססוi:ייוו 5נגסכיוכי

י'י"(וחוכח'ו('י'וחך Hוiכנכסו Iוכרנכניגi:יכרפ/'קרקמנכוכתבלהדיוטותוהניחוהמודשולשוזאשורית :i:ייוסכמוחוכחכמוחוגi:יסגסrכגi:י
וכווח 5 "יק"ס :tכנכ/'רi:יייוכבכונכדיןi:ייוכגסכגוורוח II I I I I t:iלי jוכיוכנכ!כi:יגוכ rונכ .i:יחווi:יגi:י t:iנכאת

t:i י!כהוכחבכחיךסכינכיוכהנ:iגרגמחםדאראהדיוטותמאןארמיתשוןותעבר:מןגt:i י:iיגתכחג:iי:iכבכוכנכ!כr ו:~'ו~~כככומ ~~~ h ו:~~~ 
ו:ו 5 "ג:וכקייס:ו 5ירגיחגi:יכרבכזככ/'רכיווסגוכיכככוחוi:יכיכתבחםדאאן'רעבריתכתבמאיכותאיכינכיגi:יס j]סגיהגחסוויחעכוי(חסוו)[

 ~ fכו(;סוכב;:ו 1C ~חסוויח'ד Iוככiכיסככבכסi:ינכייןהווi:יעזראהיהראויאאומריומירןתניא •ליבונאה :i:יהווi:יחחגוכוחגוח rבכוכמרכימג
יר(:וכיקוכ(מווכימיוככגהחכiכיסככבכ!כi:י'ו Iסוכחווi:יכיחכi:יקדמולאאלמלאלישראלידועלתורהשתנתן.כיוכיגיסוחגיוגוi:יכיחכi:י י:r iבכתג

tי:iיוכ:iיגיןגמוגנכ:iיזוטומרוכולרכיוןגוכיקויכחנמכג:iוזרגקוכןיוסיכרןוכגI '!מ:'ימ(מגיורח כ
יייווכסתממו::סוכ:ווג'"וןבכנויככחנתווi:יכיחכi:יכחורגi:יהעומשהיט)(שמותאומרהואבמשח •משהi:יחווi:ימחוכזורמ'"וןככי"''"ח"מו

גגרגחו::ר (מר::ו'" "'להיהאל '".' "' "' !:כמיעחור:ומסוקחוכת IAגרסומוייוכ Sככרגמס ii:יקעזראהואז)(עזראאומרהואבעזראם I,א •מויכrכובכזג!כון •גוובכזגi:יסכi:יפך
מו::רמ(וכ rחסעסכוןונוןוכסכi:יממוכמככוכ"!כi:יגמכאףתורהכאןהאמורעלייהמהמבבלעלה

 ,:ומכווכחמויוח'ימ(כהוכi:יכסחווןכוחניקוi:יכיוככוחיההיאבעתהןצוהואותיד)(דבריםאומרהואבמשהתורהוההאומר'ייהע .כירגמ"וכגקו::סחללל
tוסמ,"ס Jוככמגסרחגווכ'גככקויכחגחכi:יגיןגחחוכנימלבבוהכיןעזראכיז)(עזראאומרהואבעזראומשפטיםחוקיםאתכםללמד
 , ~~:::ור~~גס,ו~~%~~ככחגככגחוי l/נכסגסזככi:ינכחגi:יסיוכישלאואע"פומשפטחוקבישראלוללמדולעשות(אלהיו)הןתורתאתלדרוש

,מ<וח'::רמכגגחגi:יסכסזככi:יגחi:יגסוןמנגחסוויחלל
י:ויסגסמגכסכחוג!ככחגi:י t:iiרק..כגסוןרן."מובכדייןוכבגוגסכתובהנשתווןד)וכתב[דףכב](עזראשנא'הכתבידוענשתנהידועתורהניתנה
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ניגן /ר::::ר1כירכימנכוכו::ר ti::רנכנוכוספולללל
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 •גנכ'יוימ'יבאעיכמ:טפיוגכיחכיסיהיח) ,'שמ(שנאמרראשונהמאשתואלארוחטגככככ'יר~רסונכ'יפעינ'יטנכקככמרגר
ק I/'ימנמקנכהככ~'מיהנכו'יי,נמגגוככיא"לנעוריך ]ע'כ[שםמאשתושמחברוךמקורךסז'יגנונסס'יונד'יפככונמנכקכנiכמיגס

t:i מככיגככ'יוומתכמליייי"לזגטגכככג'יממיככידכיפככוגזגככקגכמין/l ככחכניויr מזג'י
:יותוכמ Pוח:יסחויףג l/רז:יי:ימחמקרוהאנא •אמךכגוזאמאזוכמ 5וגיו'י:יוכר'יפככוכחגקנכגגיית t:iגככ
ככחגגיקמקיוספ~וכ l/כוכי'יוקוימראניומוצאז)(קהיתבריהיצחקלרביהודהרב ,רוזכקווחגר rגרfכיוכנכיכסמוכוו'י rג

 1ג'יזגקייס:להטמי'ירכימתכ t:iוככייכי'י.וחרמיםמצודיםהיאאשרהאשהאתממותסכס'יגקכ'יכמןממוגות t:iומרקככמסן,ר
יימככוטנמונכהיירמכון 5.נכי'כון 5'ימתמ)תקיפאמתקיףאמךכגוו"לואמאזכגוזוא"ל'יימסוןס t:iכמייקכיימוכימתמיכ'י

!:i טכתווך 5ככון 5גזווככסטככיגןמסויאוניאברשמואלא"ר •כ)במילימיעבראענוריעוטיךגונגניךנדככיוןומנכיגניככטמס: 
כהויס:גיגן rימיוסירכי .ןק rחורח[ילימ,טימכניכממכגסט l/גנכיגו' 'י'

 :גמניומ:;וג .מנוהיווכמוסממלאכורתתנהואהיאםגואשהדרב]המשמכקכגגכימותגוככטת'ט'יומון t:i~רfכ
 Iכינד)(ישעיהשנא'כלישעשאהלמיאלאבריתיסימכ'ייוכמככ'/תוקורס'יתורתפככוכח

מתהאשהואיזלאשתואלאמתאישאיזתנא.כשמוצבאותה'עושיךבועליךזגוו'ינכפוגחכ'יס'יי'יסכמגנוגסרק
נעמיאישאלימלךוימתא)(רזתשנאמרלאשתואלאמתאי'ltואיזלבעלהאלאכמטתומגמנכתמ,טאין :וק'/נוזג 5וככ
 :רחלעלימתהמפד!בכואיואני ) nמ(כראשיתשנא'לבעלהאלאמתהאשהואיזוכותממססדמיןגעינט l/גנכסומ •גו'

 i:!נמ,ומיןסומטוןכגענ'ימנמגיית
שלישיפרקנוררזה"ס rוגו'י t:iרמככמסזגומגמיוחקויזג

לללגוכיותוגימ'יתומ t:iגככככימ,ט Jיוככמכ השטרעל fחותמיםהיואערשי!יםשכירושכ)הדעתנקייחיוכךתניאכגרףקרמומנכגככככימיס:יומ tiירככוגכמו::י
יודעיםאא"כבדיזיושביזהיוולאעמהםחותםמייודעיםאא"כ \מסמףג'ירוסס'ייתדככיה;רויגן (lמ::;כנ

 :עמהםמיסבמייודעים כ".א'בסעודהנכנסים.היוול'עטהםיושבמימיס'יגככככי pמ'ס'יומכפיכממי ר;מ;::ג
פהר"לארמכד].נדףזהשלעדיופוסלוזהזהשלעדיופוסלזהר"מאמרשםננומיוגוכיימכווכוהחסו!סגכי Dרס
'יומנככירככגחוחגכככיככה'יונו'

רישאתהרואהעולאוהאמראיני •עדותני •זהדבריאבזרקדושככוסס'יימדככיהת'יגככררסגככיוחי
הרואהכלוהלארבינאאמרבזהזהוטוחנזהריםעוקךכאילובביחמ"דלקישגממזויותגסיסגו'יית t:iמףגוווסס

כמהוראהבאגקאמרהכיבזהזהוטוחנזהריםהריעוקרכאילובביהם"רר"ממסהו'יימ t:iג'ייקיומקווחמ 5ככ
רבילפניו',טרהצונזאתאסורלהטמיזוקאמררבידיתיבהאכיזהאתזהמחבכי!כ)ככיככקסכככקווסגימקרחונכרמטכות

ל :ייכ Iומנוחניקככגר באפפאא"רזק!הורהכברא"הצונזאתמיזלהטהתיראבאיוסיבר'ישמעאל מוiכנכיססיוכמסכייוסכיס'ידבכזגכמ/יף
רבילפניויושבר)כפוף.היהקייםיוסיר'דאילוזהתאזהמחבביזכמחוראהגגככךיגמוכינידגגכג (ll/מ .וכ'

לפניויושבכפוףוהיההוהאבותיומקוםממלאיוסיבר'ישמעאלרבידהא'ירכריסנמגויס..גסרוחקח rכמיטוחכ
 :זקזהורהכבראמרוקרביגככ,ככןסכסוכג:ינו'ירככ!ררגקייקמככר

ולאחדנועםקראתילאחדמקלותשניליואמחיא)(זכדיחמ"דאושעיאא'רזJםלןכ l/וקוככ'י"פסוכיסדסכיחו
 Iככוקיכמינונג'ינכ"דכ l/רהרדאת

 : t:i/lנכייות ~סוףיוכ /:tכזכייככגומיסויסו'יוירתיסנככוקיסככזכורריסטריככ'יככס .רתיססריככוקיגמינוככ'יככ"ןור"ככוכ''יריס
גוככסי l/סנמכחזכ"קרמכמ'יובכק"כrכזכ"'יככקכומככגיןנכ'יס rגכרקיקטיסוכ'י . '\גיככי /:it:יוגיסמטכככנכרוכ'נמ!רןככקכומכי /:tכיומקחמ'ד

יעקבעיוו
 rמוכרמ י::חי<:סימ~מחדגעכ::י rנמעוג='י י:: Iטורחימכח"ככחמחרןג"כו::יכמ::וגעגו::::וכיטעי::יגזמ,ממכעוריסמ Cכמרחכ C 'גמ~כו lכג .געוריסמחו::מחוזממור::ו :!'לכל
כוףכנ<הכיחיןוגרח,iיח 1ימ, 5ומ~ככ lוח' '''מכמעכיןז::וכככ"כחכחכעכ::יחחרככחמפרס::ייכקועג((ררו::כרמימחרממחנמומס'ו:;רמכיחכיףו::כמסקנ"סג!:געוגכר

ר:יייכורחכעכ,מiי~כרגמיכככעכ::ימכמממס:ס 6 1 ,מו:;פירקחמרfנ r :::סוכמוכומ :ממורסכוזמ,ןגעוריסמםמכמוסגוכסטכעכוכסיומסיוס:יממירן 'י::וקפסעכמכחגי
רמכ י::חמ:::מומר::ייימי I "~כגיגררו!:fויחריעקגכ!:כיכרחכ ו::ממ:::גמרר!:כךfויממגעוריסIכ tכמ~ו :t מכ:::'!:רמכוגן . <:iוכ :tרחמו tמממכמרוחקורמח 5מוחזסאי!

' t ונכרכמדרטוכזחיהממ::יסרומגחח י::"~::יקנf::וגעו:;גi:> כמחחיסחיןתנא :רכוגוt כיוןעכמ::יחעמגיכt: מגונגכוכזמ,ממכרחכ ו::יי::כווגמועיקרI יעקגחיחרסכ:::גיכ::ייס
ג'וחמעכיו:יגככמ"מח"~ :tמוכחעכ!:יומגכעכמ::יעוגו::נ!:גיכ <:iממככדנח"ככןגכ י:: tקככמור::ו .ככע~סמכחממ::י ו:: :ftוומ,ןגעמימי!:חכימ~ןויממ!:גfומרכfכ!:rווח~מ
I::וזרוע"רכמורייממגמיגמפרןככומ,חגי t: lכיוכמכקעס'כמיפגמקכמ , t: מ,כt: וכנככומכגפומ::ייגוכ::ויסיעקגכ::וריחעמסכחוסfגעכסחעמכ!:כיכ <::י!מ::ורחימכ: 
ו::יגימענסבעזרחינפ lגע::ורכירו!:כיסחפ::ר . ::l'tעוניס :Jכגירוסךעזכקייסיוכךכ"גמ!:iיוכעוגו::סוחו::ממ lמככייכ"געמיחיסחכימכןויממרמ::ימו::וסמכיחכמסרמ::י
 lיו!:כ'חו lמוממ'סיוכמכגן lיוחס'ע;:רס!ג"רחיחחגרכירו;;גיס lגפסוכ'גכעמוכחכמ::ומ,סי lגזחסכסקו::ומ lומ'כמרןכמוך iממרח 5ם'כסכיכרקכעכססומרכמח

 ~י~ ~י~
 .ס rרנריחמרקורטפה :מייס)(rכורrכ~~rכוקססו~רמrימי~ tiכמונעיססקרוכיסמע"פו::יגקיסיר I ו::סכין ;:ורפו::ו::חמ::ורומס::וגן .טנירוו::כיססרעמנקיילו

I כסI ס .כעכיגססI ג::יר::וומ::יירrכסיפס~יכוגורעו:;גנרנמ::ויחעמו:;כחורומ::ונמע!:יוגrגכורI:i פמו:וווניסמי(סp י~יi כ(ימ~מrI:i מחיררניממרכןr פוסp ~ 
 ·ננמומססועיי!וכ' ~ I:i ~ r~רו <:i ו~כtי::מןכגומסןי מ~:;נענמומזוןמ,גגוערייןממכס .חעמ::ויומו::וככfונ~ומפורסס
 · 'כיס Iו .נכפורסממרעמןfוין :tרנריס ו:: Iכח'סימריס~וכסרחומוגחע~כמעסכעימ

חן .fוחריסוכחגמגסמחחךויכןמומס!:יככוו::מכח '1סגופגיכהחו::ומכנוכססיריוככוכמטכעומהגס::'זסמפגיכחחfווחיוממוככפומרו 5 'מח :t~גנומךכ :tמ h ו"::!'פמע
כעכורסמו 5עוירגיכ""<;ורסתיס:<חו:חיס lמרח=ון lיו 'iכ;יכז"ערס I ~ומ Iר' Iנגךוכ::ירגכסחרס::ימרגכמחךחמגס .וכפמוחוכססימוסכוממעוו::::וסחומריומן cמפ'עכ

 ·גכגעפי' ,געכייגטויארר)פראממע. ,פארזינטיגעג) .' Iוו~רטעדורךפטיגטכעןענווירדנ)צארניג.ח) .!ורגםהמת
T T T T 



יטתופפותכררףסנחדריזשלישיפרקכוררזהי I1רש
ויס Pפומגוגוג ;eדכחגמורחסוניוג'פי'כרו'ג~ ;eוכמכמקומכלולחומעייגיויזררוגזריומ"יוכגיגז::יז::ייו ;eמקוזרמ~עזוו ;eנג •זנלים Iמ

גבכוגס ) pי"וכגכיס(עכורתז"גזרגמיססממווממ::יבככמוג :ז::ייכ::י"ו .איפה :גמוויוכמ::יו::יסוגוע::יז::ירנוימתז::יומתקןיזרר
מוגגןמבכ"פנהגמודסגיסנמסג::יטגיסנמקומ ;eטגיוכחיו ;eמרסיסגט :::יווחנסוחגסון •נגגפי::יסורוח :::יווזרונסותזרוגפ::י •גסיסשתי

ןיונווסמקומןמיז::יונמסגהוסגויס::יהמירכפוסחיוסכגכקוומיסוגמ •כיחכ::י:לכנותזרסיריסבככמסמומיו ;eזרוכפ::יזו •::יזרסיר~ככנפי
מרוrכו::י ;eבככטגטמומויסמעמגרכיכ~ ;eגrכיככר~~fכזרrכמגממכ::יוכהיכ

e; תאלונועםחובליםקראתי.רכימכ::יימכבכיגס •חוו::י:עניותסI/ שבאחI/ שמנעימיזיOO ~גררווe; כr'וט: 
מחרש'/אשככבלת'/חאלוחובליםכהלכהלזהזה::יייחיח')ומכי(רגימגדכחינ י::וי::~בכיגס
ככ'זרונגיסנכנכ ;eוכrכ"זריזרירוו ;eככלללוגח~מריכ::ינעיגסחטו::יכיו::י.<סוסן
::יככומלוrככ'מ::יעכיןועק"וכיס(אלי)ויאסר Cו(זכדיהכהבהזהזהיםשמחנחקוגוגרכגכג י::וי::עזוחהוו::ירכז

טכסהווחוגפ::י::יווחנסוחט::יסטנ::יסזיתים[ושניםהעומדיםהיצהרבני[שני]אלהווגספט
וע"ק::יחרזוכיום::ימיסכיו::יחיפ::י cמשנוחיןישראלשבארץחכמיםתלמידיאלויצחקרביאמריצהרעליה]

מפווט::יויכככממיקממוממישכנבלחכמיםתלמידיאלועליהזיתיםושנים(שס)זיתזמז tכ'כהלכהלזהזה
ג?ר"חס ;eקנסונו'כככס ;eגיכחורסנשיםשחיםוהנהראואעיניואשא(שסה)בתיבכזית.כהלכהלזהזה Cנשסרירין

בככמכופוטריסומוגכוו'כמקרחכגוגס ,יייליי
::יגחדמטוגעכגחןעכיוגמ::יגו'ביןהאיפהאתותשאנהדההחסנננפםננפהנהוחםבכנפורוחוצאות
כנגיהגמורופזריהוחזרסרוןיכ ;eרקזרהאיפהאתמוליבותהמהאנהכיהדוכרהמלאךאלואומרהשמיםוכיןהארץ
מנומו . i 'י::ככגוגכמימ"יר~גמורועורב)הרוחונפותחנופה:זואדשכ/'ימשום/י Iארשבערץארככיתלהלכנותאליויאמר
וזררמכייממו~מריופוקרממויהרוחנפותקכיזעשרהמרוהאמרנחיתלככלהרוחרר~סות •לככלשירדו

וזררוכמממומיכוכחריעריףמיכיי~וז)ביילליןלכלחעל Iיללח'נלזרלדוי מיכייסוכחויעדיףגסהססגימכימיכןהואואשתרכוכתחבכ.אוום,ובוא,עםטט נ..Lעור
 י::וי::גמ::יגמסוסדגיי::י Jיורכידסח.וגסות'מ Iששנען'בארץכיתלחלבנותכדכתיבנמידיקאלעילםדאשתרבב

קוי::יהססליקכיוככןקממוימחיידעעניוןעניותמאינחיתלבכלועניותעניותהרוחסימןלגסותמרוהאמרלאלבכל
מכוורדסיגמסקוסיחחי ;eגכפככגחינושזכתהעילםגזויוחנןדא'/רלהאיןושדיםקטנהלבואחות ) nשי(שהדכתיכתורה
מ::יחרקויגוככגמיגכפסמירבכריףזררמיכןכמשנהכלולהכממראכלולהיוחנןאו/רככל.מאיללמדזכתהולאללמוד

I ר::יוססגיקרכיגכבכסומסמיכייגוכחוי
סחס ;eדמייהורמ Pררויכסיוגר ;eומי ;eמייממויוו 5וגמיכי::יכעיגרמייחימקומכיסיכיףוכ'מיכיי::יווורר::יחסרקממומכייגומוכוומ::ימיכיי~וככ'

מזרגיסדמ'/ירמויוממסוסמגממיכןגזרגמסיו;ררמוככיסכעס Pר Sמעכמסר::יסוס ;eמרגחוגומרוכמוכחמיכומיטגנ'עריףסססיווגך Iמרמי!:
מורגיסדמ"ירחוירממי ;eגכפככגמיחמרג::יחססגיקכוירירי::יגהריעדיףחזסו::ימיכוחודוככוקממרימחיירע י::וי::גמ מ::י:: י::וי::גייומי::יו'ר::ימגכפי
מוירמגוכינווסג::יתססגקיכוגיסגמ י::ו~גירירי::יגחויר::יויכןמכןח Sכוכרח"ימויוחגונרסוז::יונו'וחיס ;eחיגרכהי'מיכןגתויר::יו::ימ'/ימככיגזרררסוסגי::י

מגמרכקומו::יומנמקגמו S י::מכ::יינס::יווע::יכרמוגווע::יוסקכ'~מו 5גיטרחגככחיכטסרימ::יגיוכקגוחכ'גיומקזרממווגז::יוכיכיי::יוגתויר::יויכורמ"י
ע'/סוכבכס/י Iמסגזרגמיסותגמירי::ימכ~ינ::יוfכ ;eסמקג י::"גקי::ס::יומ::יווע::יקומכיומוכווניכסרע::ימוחסמגוכריסס::יסיסומגיתכגנו::יח"זרע'/יכוורונו
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וזכחיסגחינכJחיס

זייקכר."מדגחיג
כיינמיינגיעעפ
ונקימ .ככככפוח,עו
זנחיסחכמ'ח/דז

זרנריכקרחרגחיכ
זנחיסינחמורס

ררנריגקרמדגמיג
ו! cכנכוןקננס

ערפיחסווחגמ'ס
סג"מ C "כמככננ

 ;ינ"חג~סכגוח

G6 רשייכמדףסנחרריזששיפרקחריןנגמר מהרש"א

ריגומין ,חכז~לא :וכטוכבכיכיסכטון .מכ::ריס:זבחיגכוריסכט(יויוזרוככוכגכטטגר~ייוכ(טגי~יוחמכככיוכחגפימיןומו:iסזרןכמח
 :מזרר'סגזררנכ'סטנכבכג(ןכבכוכמ)וכופו:i 'גגוכבכטיזוי,מrו rכוכזאתו: Pו iגכמגמבכורילא.ומנכיומטס pזרןכמכטכיגגסגורנכוג~מג~יסזגזרינכקיי
מףמרס'גגידן,דך..,נו::רו:~ינכ~ונכזרו:iכהסו:iקייסט~נ.:ריסוכוrוכסשהיאווכרתטכוייסגגכיס pוכומורסגטי~וכריו:iנכפ"גו'.ח p(וכממפכותו:iמיו

~נכריסנכככנכזימו 5ו'ו~גייוחוכווכן 5גכממכ(רימגווfכנכריסי::רו~זרוןכמיסונון(ו:iכיככט(מוכיטגוריסכגגיס pוכוממ,וכט~ומגומיגו~קכ'י"
 : ~ t1כרכמ .גוכר(משים :ו::רריי(יסנגכ] Jררטגןר::ר 1Jא''ורסוקןןכ:הכז::רכמ

גנורכי~ו:iנכעגןא/'ו :רגיכדילטור.כולזהקרבנותכלהקריבכאילוהכתוברמייריוכטוכבכוכווכזויןוכ/.כטון::רוכווכהיו
גערי~:ננקשתטגמכר::רנכי •גממה~ולאנשברהרוחאלהיםזבחינא)(תתי,םשנאמרוכי f1רנכמיימ",וקו:i~וכימ::רגזרייגי

 •כמ ,., 1 ר~""ר~יי'ו ו'"''וכןג~הורומיורבכמיוגומסיפמ Pכ
JJJJ ~ , 1)1 •לב(שם)שנאמרנמאסתתפלתושאיזאלאעודוכיוממכזרייגי(וכירמי,ייכוכינכרוכיגמ )\ )~ • 

תוספותל :תבזהלאאלהיםונדכהנשברטד~מר::רייוכגרtי..ורומיורעו:iמיוכמגמ
::רמיןרכזרטקמ too .גבכזימ 5\מאכעשרהס~ילהמביתרוחסהיהמשנחשםעויי'יר~ין::רייןכ !;''מרנכוrנכססי"'מיורבכ

l' , j 1'" , ומונכיסמוייס::ריו: 
ךדרשכזהוחרהלואורמיםומאתג Jp/רמ"קפכינירכ::רמכונכיורוזרק

לללללגפרמינכיממיה::רמהס Pימנכיגנכוrנכס שאמרבעכזמצינושכזב rJעוהקחוישהמתודהשכמוחריןהמומתיזכז::רוכנכוןזרוזימנכיוגמנכווכהיגגבגג
ויעןוגוןתודהלוותזישראלאלהילה'כבודנאשיםבניז)(יתושעיהושעליהוי"גז~וכעוןזרוזגומרו:iיוכגג lD/ורי"
לושכיפרומניזוגוןוכזאתוכזאתחטאתיאנכיאמנהויאמריהושעאתעכז Jגררגמיכו~::רייוגג::רהויומטfכ'ייק I/ר~
הזהביוםא •הזהביוםהייעכרךעכרתנומהיהושעויאמר(שם)שנאמרוידויומנכויכ J/מנכ'/נכזרןכמסכפיןכוריס P::רנכ

אומרלו~ו.רמיםלהתודותיויעאינו.ואםלעוד,//בעכוראתהואיעכור~ת.הט'ו::רטממגפי~מיזוזויה::רמי::ר 5כקוירוי
מי,יינכ'הומגזרייגימכממרוכג::ר i:ו l/מ

שהואיודע[היה](הוא)אםאומריהודהרביעונותיכלעלכפרהמיתתיתהאגמומ"יוןכ::רדגגמכוזרנכ l/גגפןוכי::רו
יהוכ/ Iאלוארמוזהמעוזוחץעונותיכלעלכפרהמיתתיתהאאומרמזומם . ~ pמואי :ק l/ויוס l/נכג~הויומזרייג
 :עצמזלנקותכדיכזאומריםאדםכלטגפינככיוקדק iגויס .כ I/כבכו::רנכוכי

 .דjגב//הלושאמרבשעהבקשהלשוזאלאנאאיובנאז)('הושעת'דשםעז::ריסבכגןטג 1Jנכיזוירמינכמוירויוכו
ללללג~יוכיכקנכווכנכ"רי'יירויוגמגפירוג וכיהקב/ה //אחטאמידבש//עגפניואמרישראחטא(שם)יהושענכימחו ר::ור::כמ ~'כנכקןכג,גיוורגריןגווי
/ל Iאעכןעלהגורלונפלנורלותוהפילהלךגורלותהפללךאני )וfדילטורריס::רגמקמנכירגוידויוכיזרמגפי~

אםאתםהדורגדולישניהכהןואלעזראתהעלי א;:אתהבגורליהושעעכןקימוכ::רמי::רגיגי::רומו:iנכככגפר::רגו
לעזתוציאאלממךבבקשה/ל Iאנופלהואמכםאחדעלגורלעליכםמפילאניקמימוייויג I/כנכ~וגמסז::רסיוסייעגיו

וככ'יו::רוכrי~כמיערייומנכימ~וכמ
נכככוו~ 5ווכון::רזריסמןכקזרונסונון'ו:iימגזרןכמכי~טנכ ~/כק~כ J/טמנכנכ::רז~כ~סמ 5 ,וכן.מ(יריכטויכוימ"גזרןכממי : Yוק/נכרמ~גי::רפגז~

כויוכטוסר~ייוגונכfכי ס-ר/ו.ר::נכןטגקזרמיוסמג~דימגוניג~וגמ ' Uויגגדוכמו:iי~ו:iגטו::רי::רגו:iגטי:סגגקיכוקרכיסגנוןרייו:iקוס::רנורגוה
ו:i~יגגמןמו:iמ"גגכר:יפpקג::רסכפגגמ '~i:וגגוfכר::ריונכ::רז::רמין .וכןנורגעגיגסמפיגמכימסוכן ןר::,"דומגעזראתתומ"ס :ווכ'מכיריגטור

מקי::ריקנכfכמו:iמיוגמפו:iי"גנז::ר~נורגגןוכfכממיוכע"גומגנכזיגממ~עויג ר:: i r:וטגוכועגןטמנכימגמיטרמגגגנכגי~י,וכוכגו::רספקנכגגורג
מנכהי~מ::ר!ככןכיסכגגי l/מזרגוקמגנוווככופpקבככס::רומזכ::ררנויגנכט::ררח 1Jנכיימי::רי::רוטעגוט::רכימ iנכ::רנכקוסוכפיגז::ריי~ 5מומיוגגעגנכמ

גופ::רמו:iוסזוור::רמןרמ"כנכ!כוכככ "( pוכנכ::רנויכומכככזמטוסר::ר 1Jיהוכ J/מ iנכו:iנכבכד",מ .וכ' ~ iוממווכ'כגקט::רא/'ו i:ו/ Iונכ .עכיוגעזימ 5כ::רוומיו
/כ Iגע::ר::רייןכיטימגגמכ~,רגכורהור::רכווהויטימכגמג::ר'גכורכמטיסרגמיגנכטוסכד::ריגיףכ J/כבכ::ררזרכק"יטכויטג IJגבכ::רזרגקגויו:i::רנכמור::רו:iגג

 • .תרי"ףיעקבעי,ן
'נ:רמ~חןכחגס~קיין Ctiמסגחןfנסריןכמ:<ככמרונריןס, Cכקו! :t ~מנמנמאיזממי'נייח tiר:<וח tiממומגע!:רקממרככן .ממומר Cגעסכקינ:<מניחימוקהיה

כורמסכוגרנס~נסזמוניממנ cגכודנחיס C <:זוק Pכססמתיי!כהמכמכ"סונ;מגנ Jדרשכן :סיע"ג Cכפירו Cגמ"נסמודוחר Cמפחימומחימחמפנידמנ"כ
,מי\וננכ'ככודונסמעכןננגר Cנמחרנס'סגטדנמינמיו Cעכ Cנמחזמ,ןנו <: :tז:<וקכורמ,ממממוריו!:מיסכידינמומכ:<וןכ:< qמחנממרסכידיסמוממי!רוקחכחו .כמומ=י'!

מ:מעוגרנומופסנ ;מ:tר'חעמקסכ':<חמי eגיוו C.מכמכמוfניוזסחסגי!מונח:<ומ'!:רחככננקמודממרינ!ימע'ג •~סס'כמכקני C 'סמחודס:שכלכ'כרףר!:כמגפ"כ
ננורכסזנינחממחכמ!:עזיי!ס'ככטרפוגענמנfויוד:<נמומסיחממחסגרונמחון cנמנ:<'ככורנמ!:יסבני :קחמרוירויידיסכ ס:!גסבכקוסמגננעס"כחנקכסס :!י

וסמ Jוכג '<:גנורוסומ '"מגסס;מנק '<:חמר cסגורנוחעככעזנ:<ונימגיגימןt:"ומז:<נ!:מןס Cחעומסע C ו<:'מססכנ Cגונוככודנמו;:יסספ!:וןכסע"רנומרר Cחס •ונו'י!:רמכ
מכסיס'דממיגממיזסונרמזס'יס Sר cמסנורנעננעזמונימםמנ <::!קג !ו:!כנחממ,סנסמר;מנר"י!רמ,חמ"ינסרי!:וע"רמנסיוננס'ככורנחיס Cוזסמוכ Cכסמ!:ומףסגרוכ

 !ו:::כנ <:ן:tרגנו::ןמנמנממי! cימ" •גנירככירtחננמכקמככי '<:וס Sר cמגכומריז::רמנו Cנענ!:נמכןנימרגעד Cע"ועכנקוד;מסעוכסעריכגנינוכוכו:<נגכוממכסיוננס'
ומרגחיגונו'ככוז!:יסנמנכייממרוfנככודיס Cככינמזסוכ"נכו ס:!קו<: tiכפיניכ:< cו Cפירנעונססכתסרוחעניו Cעכווגימומרנמחיסרגיסיררוממענרו Cעדסנרמסומענ

נרמוקנריוי::ופמ'מממיי!:כמ,ונ eפ'מעממינגןכק!:סו! tנ Cנדרמ,נוכעני!כממנעמרוח Pע;סניו Cנענממריס ,"רי::זססכרמננדז:יומסחסנממיסר'פניג Jרנכס Cמוספוח
כ Cננקמנמגכסחיסכככמומיככ'גנורררסיכדממר!ס Cנקו! cנמנמנמ !,מ cוכררו!:=יור:<עכקחימכס'וכנס'כ:<סמרומספוסקו Cז::פירכוח"נזוסרועייוכר1rיוכמנומספוח :!"ע

 .כירזןמחרמנ C 'מ:עגרונומרגעז C !"עעגנר~זוככןוננכיוננוכוז::נכגנס!:ככסמי
ח,ןזכעונס-נחמיסגר'"ינז'וכפמרסמומניויחגסננווכיסחחיגגרממרינ!סירז!עכרו :tמקודסמ!:מ"גמורסכתסרינעוסקמוחרממכיס!:סומ'!:רהנרמרונחוירמוזוכ
ו Cיענ~מנדעמוכpורעגןגיימורוכוזסנעונסנתסרוחגנעוסקכוכמי! '''חג I'ממ"גדגרססמרמנסיסככוזזממרינומסכפימכןמורמ Pסנענגננכככרממנד !' Cעכו

' C כינסחי <::!ע:!חעמועכרמנfדסנוריומכעוכסכנסמרומענ !':!וגע !'וP מקמימנסיוכ '<:כחרומp מורכמריt: !ר\רסנס!כעוסקסיוחוסריt: יוס~עחמרנגןכירד!ענרו
 ("חרמכוררן •דגרסרתסמכסיסגוכרגיכעונס;עסוקחוסרמור:<כוכחריסירר!מ:ענרוסכתסריחעכ !' Cמענגימוד:<ומ!כס'גוכריס Cנוחי rCוככגממז::וגחיןנמכעכ!

 '''סר!:כוןגענמוינןכממסג"מ eמיעגוריסומינמיכוסמגיוגמוג'!:ימכחמטכמיקכמנממ:<גענמויסוז::עסכן!:נמכפיעינמכממחנכקודכגןמ,מחרנפסריוס cמ
ניסמגעימכיעכסס'מכ «: 11חמר :I<:מומככ"מ qדפיד(עיכומ,חמעג!חןכמגטכיכ!:נענטומכוחמ"גגמוחוחדס ; :tנווח cממרינ!מ, iמ Cע"וחחמנ!ח Cפר Cר' cכ'תמ

רנוס Cכ!:מונכוגונותומרסכ c II1נו ct: ,pונכ' qזונחוני!דיכונוח'ק/פגמו!כ'וסכמנסיועוגדמ,חמס'רמ Cמנערוסחמןכעור! :tןכסעסונ'נרוכס Cגמו :Ctמןכןכרו!זס
~נייממרוכח c'!:רמננמכסינכוריסיסימיגגונוחומרסכ cנו'ת CCנפיגענמוסכןנמ :tו :tנעניסו:::עכ!:כינ Cיממרוונמחודסיחו :tס Cגקו! cכנמםיס ע:!ו<:'ממר cזסוח"ג

ע{ Cמכוחי:ייסמורסימ!מt:סמעחי c ;"Sזפזגיםו!מוס'גסוfנןכו!:סכמומומרסנ t: mו!:כוס'מ!:רחסומ Cכפירנוס Cגמו :etמוכערו!זסס'מנענסזגחיגוסמססויוח Cר
גנודמוכוזסt:ססעכנינר~זנכורדרן::חיו"כ Sמנמ mענt:ססע(כנר\רס'ניt:ןסוחיגגער Cע'וענוננכיונננועגמדנקורוסייונסיררוענרענרו :tכחחרנענו::סנסחרומ

 Cקזר'ככירמחיכחר :t וDf ,גכוזנמיס C:בנימנסיוננס'גוכדיכיסונממרממעעסגענ!!: :tרקנעונססנתסרוחענ !' Gעכוטמי!,ממ"סוזמסיח!נמסfומ"ג :tממכ:<יוננס'
כינוי'תורסt:קסמכמימןנעס"כמכקנו <:י:י'סידמ:<יח!מס Cנומרננימניוממרב"כסיי:!מבי:<נסמזורימ!:געסדמק!כי'כניסעמיסז'כוס :tמכענרודממר :tוןכס Pנכזממרינ!

חףוירויו,ונ~גפרומני! :כמרסט'חיעייןסגורכע~~עזמוכימ~כחגרינפרpסימסוזמסממדככק!: <:":!מרקדרי!:~סגיכ;~עיויח Pכפרסיחוורסיכמסקסנ"סכניו
t: נעיטכנמינעינומ"ממ,רסג"דמיחמt: מודכז:<סיוסכ'יערכןמקרחמניחכןכר"C ככגויט~ג(ממףכינחגפרמידC סיוסיקרrנמרס!:'חועייועוכרחמס <:ס: 

יוכףעץ
ךfכמר •ם~rוןך~fכחרךסייגן ~· s .נכ~יןךנכrוויף pםrוכךי Iכו.~נו(סם~ pקויfכוrוו Iמטק' בי~'~fכ Sסיו~נכי~וfכמיוסfכ .rכסןך~כואורמיםעד

 • !':כמפי'פערלייסדערמ) • 1מגרןהסת



תוספותמגרףסנחדריןששיפרקחדיןננמר iרש"

גיג-~נני ) "6רג(כעיכגררוטיגן:יינ~מי"יס"יניגןרכמ:ימכזתאגוזמrכ.הור:יכוהןכומוכי /:tג /:t:יור:י /:tרערנייסנסומרמירו-:tי •גגגכישדחיה
:מלמדכמיוכי'סוכנכככוכוחוגגכ /:tכוכרגימ~מוכו'ג"ג:ייו~מ /:tכפיגו~ג:י.כוכנכ~מ!גמrכיאככי :ייי-כו~וו~מ~ורמ~מכמממוגין /:tוכגקמין t:iסכו
ר:ימ:י t1ווספויסכיוגגrכוכ.גו:ייורןrכfכנכגוו t:iנכר~גrכסיוrכנכ~ /:tנכגס~מככנכגיס~וfכחווכ:יס.כיוכייםשכ :י: t:i ~ t:iרcיי •יחי t:iעוגזrכfכוכזאת :ו~

ק.ג!גי~מגכ t:iמר~גינכנוו t:iממימפינוגנכגסר~ממוכיגמ ~ו~~גקור~~מויfכבכרירס..מrכוrכ\1רככחיונו'כרירמ~ /:tיוירי ) "6ג(גוכרגירגהיגנכורככ~ו
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דש"יסררףםנחרריזששיפרקחריוננמרותפפות

 :יייומכיזrכעגיסס;מסויגוסיסטגמ •גססניממאתח :טיכסויס 5ממרסככיטמיןמר\סוכוסיסכטרוrכחקfכ •סוfכ tiרטמfכ iחיישינ
 :נכוימוורימסנמ tiו Iמכווכ:.וממ:.וככ:.ו tiיק •ננכינ:.וורקממריחיינוג:.וינכג:.ו tiקג"כ) i (ריכמומכרrכמרפרקמ .1Iגר:.דניוסמפי/טריסס tiרטגיrו'

כגר'"מסמח~~נ,ורמ//נ,כ'וונכינ~גמרסחווו:.ו t:iרככ •:.דגינכגי,חינינוס t:iוכמומרס:.וימורמכמ/:;וו ו,' t:iווי'כמנכינ:.ופמינוננכירמנכ
רמג t:i 'רי t:iניוככ;יר ~'ו.:כמוגיכיככככמרמיו:.דמרכיג:.וכככ" )/ו.:נכ ti(י::ווכי::ו ' Iרח מ:ו:: " i:!ככרכמו\ימככיכ:.ומ t:iככמכר ו.: t:iמו:.וימונניכ:.וכוונירו
.ומ,ו:.וומר tiגכוכיס:שמאנכונרינוסי(טס)ניכככומגרמטגירנוגמ:.ונכומ:.ו

טסרטכוסיק I::ומנככמיס tiס tiימיו Sמואתהא//ללךקוםת//למהא//כמשהאתה'צוה :ככיג::וככיrכככומ::ורמיןמטוס
נוויקרמ )'ו(טופןכיסטכממי:.וומטמיסועשיתח)(יהושעבעיל IIדמאוחיינולהםגרתמא IIמהרש

ררומ::וחומ\י pממיו t:iגו tiוגככוס ti /י\ללל I Iלילל
גטכjרס t:iממלוא' :גכיריס t:iכמווו\י pכמרקכהמויריחועשיתכאשרכהמועיונ:ירנכינגרכ::ורמגכיסר:.וק"מ\י t:i"נכ
בכח\ימ'/ג ilכ iמ ו(';:!רךכממיעח\י •וגו' :לכםתבוןוובהמתהשללה . ו.: Iכוממווור"וקרסרמ,ווג"גיס Iבר'
נכ) t:iנ(י\יו/'מריjכי ,rמרמיגחמככג"נממיויראעיניווישאביריוחיהושענהיותויחישםפ : כ'/ lוiכנכ"סמ//כנפ'::וטוכימייוגוומכרו

::ויוס .אמש :כמחינכמ:.וגי::ורמ::וררה'צבאשראניכילאויאמרוגו'כנככג::וסגו'.וג/נרמממ"נ]מח\יכך[קום
כמי ו::,גקרי:.ונכיכיסכיןגט:ינכריכיילייילנככי::וסכמ!גייכו ו::יו::כמ ti 'Wtiורפיפ'/מ

נכרניrי:יעכש'ווו tiנמנמ ו:: Iמ,ו t:iממסשתחווארצהופנאהושעפוובאתעתהנככיו rtiויירי::ווסנכמנכ tiמיייווומ Iכ'
יגוכיסמ,מחסרניוס.וגיוו riמ/כטכמסלואוסראיונחןוהא//רהכיענידהיכיה)('הושעויפ\יפנכמיסנ/מח rגנכס\ימס\יו:.וייז:.ו
ככגוומ\ינכטקימ ooמכמור\יכנכטוקשמאחיישינזבלילהלחברושלוםשיתזלארם ,ככקוסומיונכג//ג\י t:iממככככור ו.: t:iנכ

ככככלינככסכמ t:iיפ\ינכס::וורמי\י t:iרמכקוסייחו וי:.וו::וי::וככjכור::ונכטוקמחס 1ריגי 5עתהה'צבאשראנידקא//התםשאניהואשרני::ווכמיי:.וסמ'ינככורמס Iנכ"רכמ ti 'גכ
 :ור 5כנכונמ:.ומווכ:.ום t:it:iכננגנגכ t:iגשםמפקידלאגמירימשקריודילמאבאתינככרמכ ti 'כעכטינמנכריין rtiו::ויסמן

כיפרנכ:כממינכ;טיוכ tiנכגכממי.עתחתמידבטלתםאמשא//ליב]נשםלנטלהשמיםמכגכוומיסנר'וככנטמי l/גר מר.רר""'~
....... I מעI כ •רI ר'A י:.ויt:i נכמנכור:.ווטיףוכמנכ

(ויגך)כנכי·כממרכגוככיג\יור 5נמעלא'/לת//תבטלתםועכשיוהערניםנין ~של::ויררןמfכרמנ ti 'סנככרוגיוןכיו:.דסנכ
רנג,מק jכjרו::ו\יומנכיכ:.ונכ tiי::וו~ויכו](וילך)מירנאתיעתהא//לבאתמהםאיןה::וגינככיריחיני :וק"גנוי tiינככ

 :jכור\י::וג\י t:iננכ"קוס:.וו t:iוא//רהעמקבתוךההואהיביהושע ] 1[ויברסי ו::וו::רכינ\יככג"רכ' vכג,כגמרס ]נ )נ(נכ] [ )כלללחווו::ו tiר"נכניר::ויכי י/' t:iרפרכ'.ורח-רי"
(אויא)ברשמואלכר')אמרחלכהשלבעומקה ]!לש[(שהלך)מלמדיוחנוככ:.ונפיכרמ::וונכודנכג"כוכ'כימממ

t:i רפt:i "נכוגיווס:.ורכרפ':.ורריti באתיעתהשנאמרתמידיומהקרבתיותרת"תגרולררבמשמיה[אוניא]נכטקינככ: 
אלכה)(סשל,ליהמוקמיתובמאיבמערבאקראהאידימילרבאבייילאשםפאסככמנווממ:.ורכ'ככרגמיכ::ו;כיוווח"ח
ללfכ .1Iר:.דככ,נ/נכ tiיו:.דויןכמוורי:.וט::ויrכ'עי ריבךרעךאוחךיםבהכבאחריתהתעשהמחפומחרריבתצאג t:iכוכנכו"ק\י ti"נככרוfכר',ו Vכחון:.וגכככ

אמורלךליחןקאלה ffהקבשא//לבשעהתגלאלאחרופוררעךאתריבכ:.ד:.דיסמרכחיגו"יכ::ונכ;//כ~כג\י
 •גו'חככייכטכמסאמש :::יככ::וג t:iננכ"קככיג:.וגו::יי\יכמכיריוווגפ(י\י p"גווככ\יג t:iרנכ,ג\יככי(י\יייק iכ\י::יימככ,כ::יסוויר\יס\ייח\ינכיכככוו"מ

מ vכמי;מכמוו::וונו/ /ו.:כס 5ר tiמכיככדגדיגנוי"גמוורנכוווכמ\יו::ונכ::ורכיסגיןחנכירכ tiרניטוככוייככררמירוווקו\יומורכ'נכח:.ומדגחיג ו,' ti!כיר
t:i רti נ' t:i רמכti וס.:S כיו::וגפרס''' /ו::נמP ו:.וייוכנכti ר:.ווסמיכמככי:.וקרכןכיןכוגנכגכמ!A כמררכמפויטכסמיסמ::ורןיכרt:i רכמ]וחt:i"I מףt:i כמ 5טימכי
 י:: I ו:::.וממנכיכרנרי::וירק" ו:: tiס::וקימ::וירמינרוכ::וומ tiמ"חנכככ:.וכריrווכח!ר'עמ::וככ"מרכיס lAיכיןטכזגמירכיןכוגעגרfכמוג::ווגיrוגייסיס '~

ר:ימיגרמ\י tiכפיגוו tiרר tiכרמ::י •גו'כנכונכק::וכו tiכככ"רבו'\י\יוסככינ:.ונכ tiיו:.ד:וילךנכ//סר i ו::ופרקרמנינ\יופ//ק::וגסוחוט' ''' tiכפרכ tiיחי'::וגג
קככיiיונכ:במאיוק//כ::יכג~כ t:iנכומק:יכחוו\ינכככקכמווו t:iררונכג"נכ::וסכמוו\י:.וומככ,כ\יגכ t:iי\יוויכוככי(י::וגנכיכרכמיגוו t:iגוכי i:!'כגופכקרס
חרם iכככמפור!:; iכומנכי tiקמנכגיכמ t:iרכר'וכו/רכי\יטמרמכ\ייסנגכורככיכי\ירכנכיגקרסי '(ו::רגככי\ימנכ t:iרכככפרס t:i ' •רכ'נכרסגריגמ 5מסכגי:.ו

נמכנכנמממוטינבככיופסועורנפיגרמ:.וונכורונו/דכר\יט!רימכ::ויסגכורכנככיןונו'נכ:.ורכריכמ i5ירסכקרסיכ:.וכיסוקנכיחוגממ,'ס Iוכיכקוןכרנכייו
רמ,רכ ו:: I\יומכ t:iמררוורסי .מבגמכסווי:יסורוק'"rוכייונכסכככמרסיריכנמ tiכמורס:ייר Iנ::ור:.ו"נסגחוני'ריכיייכוונו'מרסכריכ::וג"ג
 :רק"כסירמננ::ורגיכוסגוגמויסומגוחמי!רכ!גירכפכי::וססכמס rרניגססחומר::ויימגמכפכיויעמררטמסטרכרןחגוט Nעחגמחמ!ררכי

הרי"ף .יעקבין Iע
וגר'~ריגמ Sמח~רכמ'כ~ס'פממ Cר'ג'ס'מ 1!ררנימ::ר .כ'ס"וק"יימובמאיח~ל"גגכס'ל,מנז~רגסעhיג . <:iס~גי"חסאתם :'יחכ"רכי~פכרןסרפומ

ממר'ב jר'ככמ'כ iכומרחרוסעעס~ו'גכמ :cייע C" "iרעfכווrינסכ~'ספכרוכמזבכז"ןגמסרחzנ'"מ c"רסכמבנכD"'סג'גן ר:: Cע ר:: tמגס 'סר:! <:: C "ט::ר
 :כוו'פ::ר Cכ Cררוגכולבכוככוייו Sבכ ר::('כס: C ר:: :Iכמ Cכ"זוזמ,ממ ר::" 'פ~ובכ"~חיומ Pאוגכ~(ענ!:ווגמ::ר'ררן-
 'כי:~מ"ג :r "נבכנ!:ו~חפנ'ס r.Cוכוכ'ח::ר Dסעe:ותוסככ'ספנ'ומ'ןמסתfכי t: mכ ס<::"כב
 :Jכפנ'ומר ..:rיוגו'"כמו::ונחמנכ'כ::רספסוקבככפע'ס C "זי :IלDסוףנ'כקו\וובנ"וחיס jכ'מ ר::'סגחכגןו Cנבכנבככס :rנפמ :C ,~מכ'גוזכח'כתסגחןיק <:iס"כב~וfי c. P\כ'סו!:
 C כב'::כו ר::ו'כו::גחהורמס"מ'זיבככ'כו sמב'ו'הו J:י,,כמכבכ' ר::"'גומיCן'ג"ו~כ'ריחוסמרסס Cע"רבכומ ע:!ו<::' ר"ה::נפיכמן ר:: :Iררחס'רמכיכיח::<ב'ו'ומ.בנ C'סונס'וזיויהי

רסג'(כ'גזביוכמק'פרה"ר'נןזיבכי Cחפ .חורסמ'ג,,ורכןככחסיעכישו :ומ"זימ::ר"יירjוסרגמבכ(וחומ ח'ג<::רג'גח Cרח,"רוס:כ'ס Cבככוויע"פכח :ftנc:ייי'נן'ו Cבנכמככ':Iוסס
ז:"בכ ז'"גר,'חו j~כ j 'פ"סזtלם"מ C ו,,'כחומ"וחזקיק''גוסז::ר'רבכ Cיוס Cחסו(:;רונר'ממרו :1 '''''גמנבכלטןכןבכ C'ו:בימו Cו"בוכcח'ע Cוב'סוכומ,כ cמjוסכ"סבמוכמכנ'סכוכמ
ב"ר'ג::ר"ומן חו'<::~"וחרמב~ ע":;,, <::ר"כו'כמכמיי::רמ'גכ'ס'ח tרק ס""ננ;!(ובח'גו"ררורח,רקרקכו"רמפרt ."סרכי'גמכמח~ <::ג"וק"ייומנ"מ·נ"עלגחח Jj'רהאי

ג"!(רגממבג :!"עמרס~ר'במ Sממ~נ'~קוע Cרר'גח"מוןג"מוןכ::ר'ומר'ו Sבז::רכ!:בכרכחו'כ'ס <:iס :tמוי::ררכי'~בכנ'ןרקמ,כו"למc:פרמנמc:ס~וסגרוגרורח'מ'טוזס
יוסףעץ

 ס~'~גיסוסעו'כומ)(יסוסעגח'כחמדדג!לוברע .רג'יסוסעוילן : )מ~גר Iככחוסייכרעח .רג'כחחמססח'זסע~חיכרג'כט~חסtכמסאילפ
נחוןססוחב~'כס'סוסעוי~ן )(ססחומרחמדכוח\נ .סעסכחוןססוחססס'כואוסוכסממחמוחוחססגרעוק .יסוסעס~כ~סוגוססח~ס~סןו

סעמקנחוןרג'ןי~וגחינגחכוודוסו .גחינסעיכמכממחס Iוקוחסעמק .רכריסנסגיימו j\סחססמכחן •רנריססחמ~חנמדיוחרכס Iמכחח'עתס
נמןרסעוסק'גוסעסיסכמ'ירימוחכמכממררוח'וויכס~גס·סככעומק'סכוונ'ט~חססערנחמ'רכסרןיבכגססיססיוסגססעו'נגכומוגו'כטנחסחמס
~פי נt~נf .חירסג~מחמןמחונעמפ'~וכ,~ן~חימ~ימסוודסח . ס~'~גיעכסיימסחמסןג~יכסמכממס iמ Iסחיו .מכססע'ובמעובססייחס .חיחי
נע~ממנסענרסמ~fנס~גסס~נעמר"~~מךן~יסחפסוסיס נf~ור 5גמס~ןיסיסע~ייסfנ~ ·ס~'~נכ~ממ'סfנ'גגסססויבמווס~עסוק~גסס'ס ס~'~ססןמ

ס~מ~fון(סכקפירוסוע~ .~וחח 5גע'מרסמעחח .סמ~ממסטררחמפג' .עגסייס~עכיי~גfנמיסנעחסע~נחמ'עמס ~'נt .גfוחמסומ'וס ~.נ'
ו~חס~כסס~געימק::ו 1י~סס~ןסעינמ~ממחגחיני~גך .כמ'ענררכבע'~מד .פוסיי~פיfנ~ס tN 1נכסי Iרמסוססמ,ו~פי 'יכפוס~סי Mכ' וf~חיס'חנ~
סג)ומר 'רגחיחבדוכרג'סמוח~רכ':אמרמייס)(חורחביר'מוסעססגמוחסחחססכוכ"מחמר iנכסובמחמססח·וסע~יסוסעסfו~חסעמ'סוכגו

סכימרוס Iממנ')וכמיסמו)וכרסחסמוfו~דוכיסחדמנ'חסח .כחח'עחסוס Sחו::ררכסדגח'נאוורסכסכי~חסחחסס~כויסוסע~י'יוסיק .ויכו Sכ
כחחיעחסדחמרוסח . :tבדן~דח'כסחיס ~'ע~מדחימסוס .כחח'דעחסעח'יסמכחןכווסס'כ .וירכ Sמעכיןכסמג'גיסקרנגוחנסנ'נרירכ Sנחס .כגו

 :סמוח~)(ומחסמוחנוונ'סחמב'חו~כן .חחוווייס,דענוומסוס(דכי'סחח Iססס'וסנגסגחבןועrו"בסרגמ'גבחחיחורסחכמרועככחחי



לומהרש"אמרדףסנחדריןששיפרקחריןננמררשחי
געיכנכיגגריגכונכיכנכיו •גו'חפכ'יfוגר"ס'יקייסכfושאלמלא •פסקוכיחרומאמרה :כfוומככעוומכומיומרמ .'יממוריאניך
מזכחסססככ'יממרמכמטכימכר'יסככfככמסוןמיכי'יריכרינך :וממיממורימומסקורמסממ'ימומס.מגכיס:אתהככרימכ

מקרסובככימ'סמככיממסכ'יויט'יגמוכסמסוגןfני Wומ'יזרעבסורמעכמכרססכ ::tוסורמן 5כע'יוגימןרמכ ::tיממכ'יגוימכוםימס .רעןממ
ונגןגועס'יע:רמירערככומרכמרומ'יעכ(כזרוכמוגן'מזכמססויכוווfכמריסכפכיןוסר'ימכר'יסככומסמעס'ימ'יפוככזומסרג.כמכוסרס
ס'ימפכגרסייוכ 'י'כססויקרמכ''ימסיי'מיחומימגכימוכ:סממ'יגןחןכמוכמ'י
געוכסוfכמרי l/ר :וק"כעגועוועגססואמךהאמוריאכירטן)(יחזקאללישראללהםכ'יכוימ 'וfי'וככיכנכריfוג .רסומfכג,ס

עכ'יוסיף '''ר •וכ'רממיסfויסיכקסרכש/וע/ה Iהסכלפניפססוניתארוחאמרהחתית.סfכיןססונרכיוןמעכ'י:גכפירכריס
כמפגמי'ימממזגגסממרר"fכרכרי Iל Iי Iי •חימ'י:נכר'י ::tגיוורחמיסככקסרסומכו

עגוגר"'מנמעגסריס 5כוfכיורגיו 5כאתהפניךעמדווושרהאברהםבואואםגיככקס'יפוחמממומכfכומיו .שוב
סיר",'יגנוכחפכחו ooריונ Sכופי'ז'ידכווסודרעךאתריבריבךאותםומבליםלהםאומר.גןר Sככמסועןהיערוך :יועיכונמ
מכמענסויס 5נוי'ייוסכמ mגיס Sמממאיןהאיכולירשותאליהאיתומי •תגלאלאחר'יקדממגכוסכמיוכמכיריווfכמריס\(יו
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 :סיבכגיכוגרחו Sמfכ 5ס'נמסס'יסועתע~גיככר Pמקבג Iמו hר Sמככוסיעוכככיס Jעמסגסטיניכו~מ·נוכמגוככע~ס ~ pכחומחיסיוכככניוי!נכיוכנמקוס
וfו'

 ,(וכחכירמסססדנר'ם,ומי'~רעם Jפ~איךביןגעעשנרעט .ק~פף~ן 5איך Jביגעשענרעטב)הייכט,ראםכ) ,קעטטעהאלזמ)התמןרגמן'
 •ג'נ\Iמ,יסמ:וו::(יוחוי Dכועי'כפי,'ר 5 'סומוסfונזרועימומפע Cטכע:ומ"כיסוחוrכרפס ,וכfוומעfוכימרזני Iחגגיrכייססמוכייעןנrכייס(בכזדג

רש'~מררש"א 72

,,11': 
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ועכי'ירגרוכבכ t:iוכ •גכגכי l\כריומגדגרחרבהוחלאלואמרוהיחליורשווראויהיחיסי-יכר:גיגרrוירגכנממממגסר:גירi1רק
ומורגזכיג:גוממוכוחפ:גגייי-ג:ג.וקרמ ,ליילגססר",כבכרוחעיויזקכיי Hעגר:גג
 :נימגכגידנממרחיני:ג:גק"מכמנמשנאמרהרגבניוו~ת.אותוחוארמווהםבבוכימרימממכמפוסי:גכי'קמוכוממיקס:ג

ti וכגןבניורמיואתנבותדמיאתלאאםט)ב(שםו;ייכניווסיסככיס:גונוכ"ד:גגמייגמ
היינולמלךנכסיחםר l/למבשלמאממנולצאתרך,אויובניםההואורבנוראיתיגוכ"ס mגו~י:ג'יי tiפיוונוניווככו
ומלךלילמהנכסיחןליורשיןלמ"דאלאומלךאלחיםננוחברךבא)א(שםדכתיבסקרגי:גרנרירבכוס:גזקגיסנז~ק W:גרר

\I ~זכגכ~וכרוכינ~י\l בשלמאריחתאלאפושינמיריחתאנ)חכאלאפושיאלאלילמחאלחיםולטעמיךגוייי-גו~ו
 · •'י • .• ,'יגיוג~ l:iו"rכומ iבכגכממיזג(כוככוח

נקרנותויחוקח'אהלאליואבוינסכ)(מיאדכתיבחיינולמלךנכסיחםר l/למ:גייומיכווכ'מועטין:גיוגכ:גירזקכי
מאיליורשיםנכסיהםר IIלמאמו:תאלאפהבילא(אצא)ויאמר(שם)וכתיבהמזבחוככיתיו:גיוכמס lכ~:גרגרמגכיס~זקגיס
 :שעהלחיימינהליהנפקאגככי;'מיזננ ~ tiכפי;וגקוכ'כrככסכ:גרנו
ל l/א(שם)ענניוכחיואבדברכהלארמדברחמלךאחבניחווישבשםצאיגסו tiבזקכיסמיזגלוגוכמ:גי"'מסי:גרנ
לליייללילייילועורעג"כוכ'רנר I\ויבככיוכוכככי'י קבוחחקטאגבראבחרו,אדחעבאחרתחמאאזריrכiרמכמפוםי:כמ I:iו~בכ"ם'ימריו

ויאמרשם)(אבוךדלטייחבלטותיהדליקוםשבקיהלאואיאבוךדלטייחלטותיחיגכירי I:i;כגומוכר:ג~בכסכגד'יומדקמוכר
קללותכלרגאמרירוורהרבארמוקברתובוופגעבאשררברעשההמלךלווכמפוםיווככומכ'ייססגירוחרחינו

ונמגכנירמסיס~עסי~יוכמ tiייחתמ
סכוכ:גגיכורמ:גגפירסי"ויבומוכוכ:ג tiכרנריס:גסיגובכר •גכ:ג tiכrכייג"ממאי :רדוק"מוכחמ:גססממדי tסמפגו tiית tiמוכזכ:גוממסגדיגוירקרקי

'יומן l\גIלס I:i'יייגוכוכוממקמגווכזנמיוכעסרגמיכו:גמכוופגבכרברגfitנרעס:ג'ימכןוימוכרוגו'מוכוחפ:ג,וכ"סססנינג.יiרוכרו 5רכיומככחן
jבכנונעבוריח:גi ~ גפירכוכוממקמגוI:i כקנ(רםכוכ'ידקמוכרונקוכןכתווכס"יrנררבכס~קרמוכ'ימיו:גייוכבכנ,י~קככוfitגפירונו'רנרגti "וככגיסנגסיי
י~רכונמגiרוזכ~וכיחווכוכקרסכ'יוכימו(כגי'יוסנוכ:גמוכרכגמrכנ'יווכי:גוססנ:גורגו'יייןכוגו'רנרגמםררעס'יפסטי:גמככרקרממ I:iרר'יייוכ

 :וק"כוכ:גכורסומככיססכ:גרנו:ג 5רכמכוכיובכיתוףנגססמוכרגוכוגרגרסור Iממיןרעכ"מע"נוגו'מ 5וכ:גכומוכררגמיב,ג:גבוכקרם
Iביבע~מפסימידגכמיכפיגריוכמ tiמרחי:גכוגככירררינזררגכידגירומוככינוכוזכמכוככני:גקוככחמימ"נונמ •וכ'דנעיי:גכוכו!רמקביל

חרי"ףיעקבעיין
fו lסמן::וסfכנמכIוח"ננfו)ןסס Cק I •גומי Iפ'וfוIוימרסר cמ :!'וfגנזכמ'כברשיימ:גסמחרפמ,וfו'ומ-ממס Iניפד:יי'מע"כ I •מfו I 'נמנמטlוfועפרfומיכיסשקלי

ח'קר':גממfוומפסכ'וממר~כוסע'נו Iסמ:גגיfוגד~קמונמנכומרד Iמפ'ס Iג :ד'ס:!נס'מו Iקכי:גס'מונ'יךע"ן:גכמסfו'סור'ט:גסכ'וו
כ':ג Iמדממר'כע:גנמכינמנטIורך Iמס I ;:מכחח"נכמ tכ!סטטעסיי"נמנכןמגי Iרסכמסר!:"fווע"ו'~פ'כןמס'כחירעכח~מ " C ר'<! •נן:ג'ונכיסר:<נ:גו:גנמכןארמו

 :ז Iזמ"טכיכ(מנוIו Iנס'ר Iסנ Cמנמרמ·ח'נכ'וךמ'וfוIוfו l:גמ(fוךמקרמ'רע..סזקן::סגסזמי Iדונ'כ
ח Iסמסומ(ומנ:ג'סו::נירןע(Iו Iכנמ'Iו;כיק ס(חוI((ככrי!:כמו Iכ' C ((מסמיIיסו::נfו

 .חכיססכר:<ג<ח cמףסזקןזס IIרמכזר!::סכסזונכנס I "Cפ'רגחכס Iזמיססכסז-<קמכיםססריגIיגככםנכסכןנסכס <'כ Cנס"כןככ'ןזמיזקמ((רמס Iחעמןמ)לחעח·ככיי
 ;'רח<:רIו Iככו::כנכייספיי(פקחכנרIו '((זמ (יסכ"fו lמ'ן Iרע Iזס Iזונכמח'ןזמיזי((חזנרפןרזר!::יכןמf<ג:ג cקחכ('ח :IמרסכIונ •מססממ S <וסזכריסכ(יססןסמררבכז

!ר!(ומ'וגסר:<גממ!:נר:<יגIון (!מ Cמסמזמסמן '(וfעק'ס IכמזכIו'כס"טמ'ן Iזר!(זס Iז((ן '((ד((כ(מרמסס '"ר IIרזכקי((ו Iנמס :tבפמי Iביננכייזמ' Iרחיכ 1 «((((חIו Sנ

יוסףעץ
מכרןמת ( rI~נסג~ס Iמסכפסקרכעי::יסמתיקכעגתיכ I(כ(יו ~'~י~גרסרמ,תינ(יוימימת(ממסגתיני~מ .~ו~יסנכיססרנסו~במי, Wצ

PI כ~רכ~יי(חכוכיר(רנכוב~יבי~כ'רמ' l וf~מיS כ~רנ'ןי~יייוג' I נכיומכותיכיע'גפ .נכ'ןימיכמ'~וו~ו~~רנןגמ~רנס~ p וI י~רנ~מ'סרנ'ס
~fמ~ייכוככיוימיומתמר 1'וי .גתיכמוכתעבככיסיוממר וp סככיסממכויבקמורסI וס~: 
------I מסנן

 •צ~רעזרעןפעררנעםםערןצרנ) •חיטצרקאכקחייט )וf •ןרבםותמה



מטמחרףסנהדריזששיפרקהריןבכטר
כrכקייככו Jכול :וק";גחכסtוככקגכוככtוסמחרקגכ Iסכ)כו Iמככtוסמרהגמיגנ~:לעלותעכ,וסכנכ~קגכז t:i ".מפכ •רוךכ t:iנזיעוכ;רקיימו Jכול
נג~ tt:iוו Iעוזגנוו~חטממפכןכעכסוריוגומע"ג .וג'רורג tiנזיעוסטו Iגמקגמוחז .גפגך:מחזיק 'כג'שחסמכrכממיגנ Iכמג Iכ;רזגונכי
סנכם~ t:iכעכמtו Iמפכרסוט~גפ"קכן Iמככימ pומ ~,,~כ~כוטוג Iגככו:מנאו"ו i:!גכמףרrג.וכןססכן .פודגרא :ס I~ינגחוכןמחככ;רו Iעכ

I מבכמרוחמ:וארותחוכחככורכ .רעI בכ •רM כH סכI מכגר:תהאוכהסI כמp גון"חI ססיסגכסגפרעססמעסגמ~חעמככפכןכעכסמסיסו
רורסגקככמוגמומןבכככ"רבכיס Iבכפןמןגסיומגרוכח .גייעמוגמעמ Iג

~קגגעכיסגססבכמגפרס~ן~מפסיג)(שיבדודשלבורעונתקיימויואבאתדודשקללוף Pס Iגפס I~בכקככככןוכמס I~ככקוככ
.ככופרסוג'פורנימ[שאחזו :בכמוכבפלךומחויסומצורעזביואבמביתיכרתואלכו.היה :~בכקגכמגכסוגחכסק~גח

ויו Iודכתיב : ] t:iע"רסוט~!פק"ללבאחד :מו 5עמח .להציל :כrכנכי
כ~יני t:i~ור~ Iמס Iככככ.גמtוגו'ס Iוי I ~יב)(מיאדכתינזרחנעםחם.זבוחרסבחרבובופ Iרtוכ~ינוכ Iוכמ~מכ t:iטכ t:i •ו Iגי Iממ

וכ Iממגגממוןס ISמככיומסגנוןגג"לנוסבמרכבהלעלותהתאמץרחבעםוהמלך ) iע"(רףומור~ו":ך Pכוגפ'כן Iמככך
סו Iמס Iכגמוחךגבכגמכססבכפורסירכבאשרהמרככוכלטן)(ןיל'זןאוכתיבירושליםכ ISג~ז~וכג Iוגסוךנוחגרומחךסרורף

ורו Iרובכקרמגמהוייגן~ Iג pכמומסס"כן)ב(דיחדכתיבמעוויהומצורעיטמא.הובעליווכמרורףסכו Iככמכיגrרfכרמו Sעממ
ממי Iי"ככדמככי Iמ Iוככ\ונו'ס Iוי I ~אלהיובה'וימעללהשחי'עדלבונבהוכחוסתו :ו Iעגכסיגוסרגוככנרוחזרמגמגןטסס

מגמוכ IIדסכככרסגופוגכו t:iסטיכ I I I I Iן Iכוכמגכר •ס Iכוככ Iכמס Iכאמרו
ככממפייס'''מבכיר.ארוחתורו"ק:חיגהקטורתמובחעללהקטירה'היכלאלויבאומכ I •גסואמר :ו Iמגיבכסמרכמחר
בכמממגמגןוכ Iומעג"גוכסימסכ"כנפלךמחויק •במצחוורחהוהצרעת(שם)וכתיב :חככיסיגע Sככגרמ Iס Iחכככדופוססהמ
זרfכרר Iמככמרוחמוגומ~ I ~בכיוךרכ Iמורנליואתחלהזקנתולעתרקטן)דכתי'(מיאמאסאמכניסגוכ Iר •גמגכיג Iז Iכס Iגאמרו
רבכסר~'ייו Iרכיכ t:i'Iגס Iוכ"כסככממרא"לפודנראשאחווארבאמריהודחרבואמר .ס Iריויקיואכיו :ו Iעגמהספטוי

כממיורדכ lmככר Iהממרוחמוכוסיס t:i"ליייליס Sיוגמגזכמ pכככס Iוק Pעו Iססמו 5סבכ
רגזככןכסבכעס Iכ Iממכככחסי Pחtו I ~אדמכהנחמ!רבנחמזדרבהברווטראגמכוכמבכוירוכ Iגרמ Iומזבכפרס iגכטכסכ

י Pחס Iו~ר Iהממרוחחוכוס Iסכמכ"כהוהנזיחשאבע"אידעמנאהחיבבשרכמחטסמסמ\עוטיויקיווממזחזקיקכ Iרגמ
וג'.וסגהוכגמגכיכ Iז Iכאל"וק"ג:גחסואבע"אלהנמירהוהמרביהואבען/אביהמ)חייש[חויס]ח) I(ככ Iרניככט(tומגךכמ

מסיו tiימעכרבכומrכס'כ lt:iוסמככי t:i.נופללהודיעםבריתו iליראיוה'סודכח)(חתלים
מסיממירודנסוגו'ס Iמכסכסכיפגעהיוריםויורולח)כ(ד"חדכתיבמיאשיהוברחב

סינס Iוונו'יסרמגrכ mכ Sסיןגסכןעסס Iייי'לל
מככיוכג Iס Iרעמססגמסגפןסייוכוגו'שעשוברבאמרהודהרבואמרהואשומ
ועורעססמגםגו Iבכמכיכמ'בכו Sעג Iגסגדכתיבמיכניהלחםוחסר •ככברהג)נופוכל
כ ISכ~וככ Iככו Iרמפנ Iרפגגמ"ררמ,גמ •לונתנהתמידארוחתוארוחתובכ)וירסיחכח(מיכ
פעויכ IS ~וכמממ,ניייגמ'בכו Sעתהאמס][דףאינשידאמריהיינוא"ריהודהא"ר
ג l/מגו'כבכגוכחבכויר:עמשאסכררףיג) ].[ליי )(ללל

זסררייס'ייג .וכ'ורמיוו Iמגענכםfכוה.אתטאטטאמתהאאוטאו
'יי Iכווחר Iוכו Iוקרכ~ו"רוייחרבכרגמיכגואלא"ללאבנרקטלתיהמ"טא"לדייניהליואב

 ~ Iס t:iומב Iחסכ tiכבכובכעגמווייחי tiרי'מאיבריובאחדלהצילולוהיהל IIאהוהרודף.עשהאלהואידעשהאלהדם
כממחי t:i"ו Iגווחי Iוכו Iוקיכמכוכהמוירויכהוב)(שיכדכתיבליהכווזחמישיתבדופזהשתאל IIאליהיכולהוהלאא"ל

כסוח lרפiרכסו lרמ!כגiרס Iמחיע"ןוכבדשמרהבמסוםז.ישית I"חבדופזיוחנזוא"רהחומשאלהחניתבאחריארנר
._. 1 I • -I I כככn"'p ורי' 'ו'"ומti גI מר"'מנ"גהI כ

חי fuסכרר~ייוכונו';מוער~ווח; Iוקטלתיהמ"טלאבנרניוילליהאכזרליהיכיללאמאבריובאחדבותלוים
םפמוrו iמוערר Pבכמחרסמסגממבכולעמשאהמלךויאמרכ)(שיבדכתיבהוהבמלכותמורדעמשאא"ללעמשא

נברמססומאלא :וק"גב~ועסוקיויהודהאישאתלהועיקעמשאוילךוגו'ימיםשלשתיהודהאישאתליהועק
סיונןג Iכעגמ"ר .וכ'ככ,גוכהמוירלהודפתיחלישראלאשכחינהודרשורקיזאכיועמשאליהאמרוונו'ויוחר

גוככייך Sרסוכיחמכככגך lככיססככגוגחדבריךאתישמעולאפיךאתימרהאשראישכלא)(יר~שעכתיבאמרבמסרתא
ךפ tit:iבכמסמ\ה~חייכ~ומ tiךכגמוגו •- • , •• •-
סוסכככןכמגוכמרבכוררמכממ tiעבכרסגבראההואאלאואמץחוקרק(שם)ת"ללדן/תאפיויכוליומתתצונואשרלכל
רסרגוס Iכס Iרררכורמסעמסfכנמ Iכסרהס Iמחייכס Iסםגfכרעהוכפןסוסכמכגומרמוררקמ"גו Iורם Iכ::יו Iככסכמןכבכגוכמרבכוררוגבכ"רגבכגךכוגיסו

גככ"ססו Iמרוכ Iממיסכטסבכבכסכמגוכהבכוררס Iסס "\\סרונו'ומב Iגןעססמםררעמ Iמהסונססמבכירורככרכיןכבכגגומככוירס ti ~ Iככפכןכבכןומכ Iג
יעקב Jעיו

אתייח :טסוגינקוע :!"עזנכזיוחזומחכי'ענ :! l/סרfוגפירוט jנקמ , I/ו'קננוחס'סמ'מ~כגסנונכ'"זמיסססכסחנר~פמחו tמגכינכנ '~רזזמינומרר ftופ j וf, ,'וt fמ
נכסךיסויזנכזיסוגזיקחמקירוחרין 5זסיסר)ףמר cממ Jסכסזרי jגז'נfוו .·זייכיסניומגוגfוגוובfותהא :זסוןכסקמfורסקיכו Cגמזונכייןמfוfו;כ,גפגוחמזיק :רסיבחו

סמוס'יומ Cר\ממורזס Iוגמככיסגסגוכמם"רסמג :I "כממכי cמככיס Iר' Cמכfוגומסיסכןעכמועכקגכיוז Cסכממכי cיכממכןי'מרו,.,כגןס Iגכגכריסרכיס •כובובממסמ
ןגסכיסכמכיכ Cג :tס"רסמגכמד"ובדמסמפ!:ר .כמככרזיל Iנ : :t "עגןסמרוכמסרי :tמדסוכרו!:פירנכמדוזססמק((מכוג cכמכסקככמסוף :tוכמגס Iממר :tכ ," :tדרןכק"מ
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מכ וf\,:::ונ"נ qדמינכ :!ייגדדנגיסגוכינמןפסןכמןפסמIוו cיכעכונודסקספסוקעכ
כגוס"כחכקכו C 'מ"fועכסנמוfומרומנינמ:גמיחVכמי!:מrנו:עכסנמוממרןדןד

רקחעדחו::נכזסPפוקמכמזככגינ"כעוסמכקכומ,ןנרניסחtנחפניוסמכנין
:tויגדגמיננז:גפכיןוכננינןכייוI: מנמדפכיועכןיפוכמ!:סבכמt: חt: ודווסfןכ(מנכא

 :fנ;וסועגנסמכקנס:גמ,ן :Iכפי וי(':!גיץ.ןכ :tנו::רעכיומרק

 • " Oכ Pנג,וסי' Iצכעיןד) .ציו~נג ,עצ~כגג) .זאםמעוציציהט Iפערברענטנ) .פערזיכקעןמ)מו'גתורםח

יו:גפיךמ

דני'כג' ,.א
יכמבנמנגןרמיכ
עפמיכסנ!רו::עח

 :!"וגמנורכסריןן
נכיככ'דףכזריס

ט.גסמ,טfוניומכ
כ:עתכקדןו::ס

מזכוג! . :tתו::מי
וגרססכיזסבעח
 ·נח t: qןס :tג'י'

 ·גנגב(וסנכן(כ
 ·כנןסמנסדלגח
מינככככערןחכוו
כנ'וזסו .זרגו

נרכיכד •דנריס
ןזוס .מחככיןמ 5 '
 •ווחכקוז!:גיג
 : lונזיוד 1נג
!:נחעיס.פסIויסכ

סכסזרי! .גג'נקי"ג
S חכחוממג :נ''ח

-.--- :ויjכסימ!כחסזר
נאוניםחדישי

!:מגכמ!:מכרמ!:ו!
חכןכוtכגגנפכין

ןמרוחןחןמסייס
 mמחמןוחרוגוז
כמ :tמ!:מגגמסנו
ןפכח!וגכיממכיס

נפכיו::כיכיקכמכן
ק"כיז :!'גגמו (51

ןככעכ"ד .ורנכ"כ
סקרו!:"רנריס'כוכי

 '":!לככ I:jרמיסס
מגיfוכממסמפכי
~ 

איתןאהבת
 ·ג"עכמכגוחמורר

זוזמ, "'כקונזידי
מוסגגכיוכיסכממ,

זיכממ::ןכרקחיונ
דרמויסס :1tכחחמכד

כ Sכ'!:סיסמ P :!;ר
ח 1כרקמ pנקכ'

גמןמנכ .כמזגIו
חיונעכ,וו::סיס

:רסגוס :tמרסיגס

כיס :tכסינעמ!:מ
כוסנור;וזמוסןנר

סממ"מ!:וגגכ"וס
וסלגזגגיכ"קיי
ר\כונחיכןוגנ Cנ

כןרס I'>1ןגג!גגן(fומ
ר!:ותס/וננ'fוניזו
רסככמוכגיז

ג'כומ", .נוסרנו
דח:רכיגיו!נמיוגגי

::נממ cעמכרסינחן
יסכס'סיןכקכע
וכוסלגןס :tמככקחו
 I 'ןכפ .מרחמחמח
יןח :tוסקגככrכסכר\

מבסיזנממח ' Iסכ
t: ו::ירסנסדנריסכי

חיוגזעיריי .יומנ
מחמחסיסרסיבחו

כמזמכמ(ממרדו
כעמfוtסולבכיכ
ייכוחרנכקכעכיס
סלגן :tמחממונח Iננכ

ממ, cומ, .כקכענמ
ממ!:עיסגגמ :tמד

מגיחמ :tו .דר",מ
 .::כלגמפכיכt:וסג

כ!:תססינסגיסס Iך

נכ .סבקכא::מגיו!
מרחייןמנ Cמ' ::וו1
)fדסריגו'מפניז ו
כי{ :Iנונן..ג I: oמ
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]fנ l 'וככרגמ
ארוךכאור •כו'

א'המחרש 'ככזח
--- :חיכותכחידושי
יוסףיד

כזר,סכיסיוימא

 :כ'זסימ!טמיכי
מר~םרגכויריוחכ
סדרמנמומחכ'

כדרמו"כחהרי
הורס"קוןג .םמיני

 :ח'כi:!רIכן
"" .. 
נאוניםחדושי

מסרכ ::Iסרהי'גכמ'
כנ'כקמחמקרחכסח
ק/סר'דיומ Cקווכס

סירז '"ור!:ורכג"כ
ר S'Pגונו cכמ Sגס,כ

"~ 

איתןאהבת
כיכסמיסכמיכמידי
נגיסח cכנכמםרסכ

ןגכנקסכחס Iכו
 "ונככמכזמגייוןנמ
חמכןכוד(יר~כחמר

נכ<חגוסז<ןגוו'
כמוחסעמ~מ מכי..<''
טכמסיועכיקגכ

 ! Pונכזי!ככןגומח
 ,,,,וכמ!:יקכןכ
 <כIומוח,רסוכ

 :גמ(טממיידמו
חימדגמסו'וידעת
כעמ!:מיוחג 'זקןגכי

;;וכג ("דסנהמי'ג(ח
כמורדוה!:וגםיסס

 <" S<פ'ן .גמ,וגמ
גסמכמיו::כגדיוחג

נת Cזס"פזממריכ!
וידמדו)"נ(דף

כמדווני'געיכמ(וכ'
יכ I! (מי"כסככדיי!

 :ו"מ"ו)'כ(דף ,"פ
מרבכ • ס:!סמוכפומ

כ"ככעדיפחרמכ",
גסכס'כדיכיכודכיס

גת Cדס'גפ"דממי
חוליסרסיגמגגי
כמוריד Iמוסיכ Iדג

יוחכדסגרכמחיfוף
הכfו •מולדדוסח

ידבכ<מזיומגמיט
טוגגווססס Iמ,ככ
מ~גי :Cנמסגמול

גסכס'דטיכמומרז
ו' cממ<מנממווגוכח
דכוסגופי'כוח

 ."מ <מכמולד
ס Cק(כמורסימיוס

ז(עי( 'מסוסר"כפ
ו:גזרתיו)"כ(זף

ליו Sכמ'כומדמורר
 .כסככדיר!(דייכיס

:<מוספומכ!כ'דומ",
מסדעיקרדככח
כיכ'וחגסנרסג
 ('כימלזוממממ
וכמכסככזלי.{דוט

<יונfכדכו :tיןנ Sמ
וכפמ"!: .נסכסדיי!

ק"גפמגןןגסייי
טכמכ cמ"זמגיכס
כIככדונו f' Sכדומיד

כוחחסכנסדסלי!
וגלוי"ךכנוזמ,
 :גומרמרוסtסמ

ךש~

 : jמרו-ככגיקייסדנוף •מבל"מנגוג:גי ;;t ,מסך Iמג'יrכיס'גמגי'יוסממוספן 5ומגמג ;;tסיסן(דכס")מיכפ'ממוי'וסמ.ומ"ח ,מו"' ;;tממסופסחחיא
ומגגסוסרכ""ן pסריפPסrכיגסמכפגיסמכגסנוףמף •ממסשריפהו jסג jג I/ו'גןכממוגמ Iסומממססרפסומיסגיגפסrכגדrכו ;;tסיו

רחמדגווגמןfכחסמינכוןכמנכ ;;tומ •מוחסוחמכג:והתכיבו ;;tוגנגנכ5והוגמןכממ:אותםמח \Iקגדו Pגרc;ףו ;;tז)מה l/גסמפגח(דככדנכfכרו'סומימח \Iק
וc;נככוממנכןכf.זכ Iממ~וףסכגומסרfכס t;;Iו )'ו(ויקרמוכסהיגכנדי'יס.ומ"ח

ךי l\מ •סיו:וככרננךו~סוגמ'"הסכעיןח'לפניויומוחו)רוא I(ידכתיבמנןולאהרןגוגמוכממס 1ירנכוכךגמוו<"נכחוכחם
 ' Iמנכ t:iגמסכfכגו'מסרןrוגמ Iכככ Iר \Iדמומאיהואיממששריפהההואואידךמיתה :ס Iסכיסמגוגחוכמ כI'מוס t:iסןכ

מחו:ורכגוחמגקסווסררסס'יוכסכוג jלא l/מהרש
 •דסוגגוגי pמנכיגי Pרסגונמגונפישימיתהכעיןמגואיח)בהודאתחיוימותודכתיב

נכיווה lןכונכגו i:iוקגוסגמגוסרסכסחוטיןשניאורמדוסתאיבןיוסיאבאותניאא "'ר .כו' ~ l/נכגפגידומסמ!ר"למח
ונכיספמדיןנכריסמיו.יכוקוסס Iנמגלדוונחלקוהקדשיםקדשימביתיצאואששלסrגסנ'קוחוןדומסכהrכנס

קג~נכוססונכימחוגמי' )'סעיס t:i '(בחוטומושניםזהשלבחוטמושניםונכנסוס Iסגחמרכ~כממו ;;tכו ;;tסיו.רסס l/1ל
מהוו"ו .. l )' ( 1חוכ'סגדגויססונכגופו Iסנכזסנ

כמ i:iמגכrרמרנכיסס Iונגסקקנססומ ;;tודומסגזסנומס iססחווסס Iכמזגס ~ 1 "גו ~/כנכ ~,נמ(סייןגנרנכוס Iאותםאותםותאכל(שם)והכתיבושרפוםזהשל
 .ט'מrר"למה :מסמווגןכנכוןסורבגס :בגדיהםולאסמגמ~ t;;/lעכt;וףפגחון Iגקנכדייןגו

ס'יו,כסגקןכר'יriכגנכדהרי l\דמוס i:iמבדרךהמלכיוואהרןמשההיובח)וכברבשםצדסכסףג Sכסrכגמסג Sככו;גמנכרפגו
ערסגסימוז) l/ןכ(נמדגוכדכהיגזכ" Pאחריהםמהלכיןואביהואונדבעוגי~נכנכורססוחדסוtו~ריממגוג"יס

חס Iספ t:iסונכגו:;ס , ;;tמגמועריןומ,אימתילאביהואנדבאןולאחריהםישראלוכלגקחוןגוודומססחכנכסכוסמוגסrככמוס
t:i כווןזגרסגt:i גt:i כו'נוt;; מוהוt:i י:iומורוגללכסכP כעt:i יוAננכוכייסקט _מממכווכ

וגמרודגמחגיקמדו Iק Iוגסחומס Iגרס-הדוראתננהיגואתהואניו"הוקניםשניימותוויסגףכככ'tופ(כיס tiרנכ..מחקגקגוסוכמ"
גככורו"מגרג.לה.כעויו nכסקכ'י":נתאמרמיאתקוברמיהנראההקב"הלהןאמר :ג Wיקיקיס i5דגרו

גוו:[איונרת. Iכנכורןסומכוריך Sסמון :דהוגנימשכידטעיניסביגמלינפישיאינשידאמריהיינופפארב
כ"נ)(דגרוסג'יודגיתגרס ;;t כt;; ;fלודומחבתחלההארץעםלפנידומהת"חלמהכ]'ע[שםאלעזרריאשםצח

מכממוכ'.חווסגסfו]:[אמרהךפון ;;tהללל ] [ )(לל כנכוגךי ~ tiמדסמןקגון Iמ ;;tמנכפ'''~קגסנהנחכסףשקיותזודומההימנועמוםיפרלזהבקיתוןלש
i:יסמף ;;tמקכסמגמן Iקכגס Iחגכוגיס :תקנהלואיןשובשנשברכיוןחרסשלקיותזודומהממנו

וסורסיאוכליןשאיןאילנותומהתשרפוןבאש)ואשריהםיכ)(דכריםכתיב(תניאנהדףצו
ידןעלתקלהלאדםובאד"אילוכלהשרוףהשחתתורהאוטהמריחיןואיןשותיםואין

יעקב 1עיו
 8וו:ו'ייםפ Cנ(~יופ וf~ומניוסחגזנמ j<'י :Iככ"בכזקממריו Cעכייתולזוגן~חגיוסחכיו Cכפיו::גמויסר!:ייותמ!:fביומגיר:ומכרגדי!כו .r :::'נדומס .ממ!:ו::ייספיhסראיךר

 כI'כ<מיס tקמימסו::כמזיקכמ ',כfלזכ' Sמ~מוכרו::בכזיק S ~ממזמקיכממ,ס Cקכ"fומס Jגמסוונכוו!ככמלינ:רפוכ!ככיכוכ<~ו::עסוכככומוגסמק"גססכמגןקסיג! Mזוג
וק::סווג' iמכ~כ'כיווככלIכמלן'ערמ SעIכגירס~גיכמוכעכ!:'כגסומ Cמיסווו::כמממPיוסמיזכן:נכומרס.מפו::ר Iכ cנומןגמו!:כיסכככסוכז'לקר nכזל!::רנזרןעכו::ממיתי
 .(זגכומכעכו::מימסו:כממפניכיי Sמ~מכמגיכומחמרכדגזלקמגיסומ Cכעכסמככפימזסכככזמזכעוכו::ס eכוסמותכח!ווכ'גזרומסככיךומרסןס ICככיווגכלפירסfכ,

e ימומוממיממליe כיI והןגי!טכיממרככככככסככןקכיסc וכfc !סךלוך"ועכגן ~·ועיגמוןגמC מכוכלמסימסמיןז~גומלתימC בולסוסfןדככ:tכנכיכזמסיקמסכפירס
הרס!זגנימ'נעזמ.חמע'ךסייכוגופסונ!:לףמ II\ל' C!:חלמככתנו Cכומגירסמזכזגזfב"ךיןע~ממ! Cכלקכ!:לפו C!::ליפומכ!:חרוכמלפי! Cנדגופ!טחמרכפיכמ!מסמיו

חו Cינכ'fוניכומימי ' 1גומכיו"(וחיסימינפח eומר,זסימיס~גנכמנ::ממ!קנסמכסיורףכוכזונכווי 1"יוגסוכטזו ס::פיל!:" Cממכנודונכוזומממקי'גז~נת Cנ
כ 1!רחינןחולס fI cויj:tג.ייוגככניססמןגחמממ/יכיסוfוגיוסfונךנ Cנוךעןהמלינחיכן:נוט'קניס Iו:ניימומו ' I/מו:חמרוכככודחמלילךופוססממנווגלמכ.כגודחרמ
מfווכוכס.!:כיסמככממכככיןומרסן ב;::!מסיסכוגרמנ!יכ Iכמיקזסנננt:מ!נסחכקכנ!סנמס'דמגוחרנ!סכפיכfו!פיfכpססחימסמיןזכסכיובכי"כלפו Cונכופוככוך ס<::מנלמ

C פלקגתC יכומןכלעןומסגתניfרןגסוככןמקודסכ!:ממ!ו::כסמ~קו::פיר < ..ומ"כקסזוס <"סג\נפסריומנכךמוכ!:לפכ"כיו;כמקג'כגם ',כ~ C ולq כקווםממ!:כופ!עכ!:יו
 :כ!:מסוכס.יסו!:כמכיוןיי~ס Cומ Sמנססומגיסומוכר(!כס~'יזומסל!מו::סזויוכוגר"מלז~כוכמוןכלעוומכגמגססכקיי'

ט'ךיוגיומfוכימודליכס Sמ"מכ :Iימת cכי .כqככ cכקיות!~וחמכעמוסרפמזככעכ!:וכ,וכמווכרעןומכגתקיימו!:כחרסיזקניסני Cימוותמתיוממרוחמריסס
כוככיומ jל' Sמ"חממליןכג'גס ~, " 'ווגכקסירי!:גכדידt:מקעימה!ממריןכנמזר!:fכרימfוכךר!:רלןע<וע"יכוגספגסוכ!:יופס P 'מיקסכססכרויוכממזסככגר
מרכ"כיכטקוספוערמספרךחסטמרונלחס"ק pסוןגס ' Cגמךו C "כמגנוt:יגיח :Iמיכימ :r בfכ:!גגכסוכסיף tנ1גממכוקתכככסכומוקלממסל! כ:!גכיו 1\ע Cוכלזיק S <ממזמייוס

 :כי!:נסוופגכמדוסnכעמוזוספוסייחסן V<כחר cח :tסחיfו!:ריספוקעכוכרחמלינן 1Iכ 1\ו:ליפמןרומכfויכומנמ,ססניכגכךסכחס :tקכ :I tמךיוכiכ'ע"כוכ:רפונממכורמן
גי, cנסווכומנילוומ:ועסמססימםכככפי .וt:מיסוחינסחוככיןfוינס cחיננומומהמסיכיtוומוקיכ"כס Cכמדרכ"סכממנחיזכסיכיי fsוכחנכ Cוכרכנזיקח'ס 1"מיקfומלfויו
fוגי<סכוחן"געוססכוףכסמחו::נכיי", , pוכ mוכ:ומזרגוכ'!כ!:מיינכטכופיסכממחרסגניחכויס cחנמח S "נככ"וימו:<חויחנ~גמ nגזחימנכ cוכרזיק Sכממזמליוסקלח

י"רסממלסס'מ,גמ·(כומו:ייכיס<מוימ~ככסכי!נרוכתמגלכי!ו::עני!סולימומt:יסייקיסס IועיIכ :Iרסמטסמכ~יסכמוננכנוc:יובייוטכמוכפיו"מיועזממ,"ףסומלססקיימו
 .כוככ qו::יוהשתח : 'יעמטמגייומסתעסיד!ענ '"~קתוגמסומי~חוסpככ~ומיקסכממכיסומ :Iכנככ~מס 11גחרמב:כ"קו::ס :rמומ~ :tככרכמועווןיכר!:עזיק Sכממד
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ג'חדוממגג'ן r:rוכ S 'ר cמ(מבכןכיכמינו'וS::וי'גיסדדרי!:וממווו'ג'סו;מימככרמ( :t '(סדגרומגנכ"'מ '1Iגי cוגס cרממנוכסיממ"עד Iוינוד"ומק!:(יכנמסכמ(נכי(
גנרכסיא :דע Sכנגמ(נגיfוסוימס(גיסמ(גניתנע;כוקרגכזכתיגכדייגיכמנד ס'~;מ/ד'ימומ!:פענדקסגדכמיגסדגרר C כI;ג"גמוחר'וכ/'מפע cדמדק::ו Sנעוו::ממחריד
מו Sעספסדקדנכר ("מינרמוחומ;יומדגרמו::רסדנרמממפסנ(עס ( sמוגופרע" «וf::ומרמס'גו Sמדו::יחכפ!:וחדיגיסייגודד'כ'כמבכ tמ .וסחרמסובכדיס;עסרמ(מ

נ(ננסגגיוגןמווממימתנכרדf<חס'מגיגיידבכ;מעונומסרס(ןכ"(נוממימ::וגנדמגי "מיי Iנמסרסח ( Pמגחנןסמנו ס:!קחומ,גו~חסרס(ורפעסמ(נfומחרו

גחעמו :tינכגגיסירו I ו::(יIכ"יוארנןבג,נ) •ז Iנניד(יי מ("סמו(ידחנרמח(כרדתפערשנייךען,מ)המתורגמן'
ך)יחי'(ע ,

לזחדו)(ייט

איתןאהבת

דיגיוכוסי'יfינוייצי
 Jנו Iדס f' Sי~ר;מבכו

 •ןנc oומ!די:ו'ח :I(ע
fייי cמר:ו י:: ::וקסו

כמייכ cמ(מדמממ,
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י IIרשוחספות 82גאונ-יסrדרושי נח·נזנודףנסהדריןשכיעיפרקסיתותעארכ.
t: נכעr5וכיב.יננוrכמטיי~ 5גלאtקמגמ~ךנכמועזכטרכוטגמסומ~ .ע"ועגכtjIן l יר~אדםג'!לכt:ifזעגמכמטיי~ 5גגמ וכrכמג~ס '~ו 51וככממונגנךגכrומ

ךגפקמ .~טסכרגמעגאףכמחר:רסו Iמ Iטגמסמרסעגו Iעג ~5ומגסורוגגמרכגן '''רמוך~מכגקממרמר~י"ורוקמגרורומוכסגסן~טגמימ S ;כע :tמ 1j'כריכמ
~ h ~ז~ז\I נ ~ן~;סS ממורסמסמכו(מחועווI גברפקנוI ממנסגמיגן~מנוגכן~ור~ 'ו( )."קך(~גטסרI כוסiגכגו~ 5מג~וI וti כfכI כקככסוiגרגl ונ~ג"כ)(טמומכfI ס
מוומוומ Iגסך Iעגמכסוומסמ Iננכןמ jנפרס I"מגסניו. Iסיאף :מק"גfונו.בסוסוו Iמטגןעונכמססוו Iממוחןן(יrו..ימומגריסו I ~דממןrוtיינכןכ\לSיס;וחזםכי

מורמוגמבגכונכורי"]וגסיןרוגו Iעג Jלמממרסגטמגממספס~י :נחככני ~~' ':~י~כ י::~~;
t ,יממחרכגכסt .מטפטגןמטפט;סעומורסכטונצטווהאוך,אשוואדםאומריהודהרןוכלאים.י\מססדעממעזומסטגטמג(ס •כומכז~

 iמfור'יג.(ועוך rומגךמפרט וf...ןיכמגסיסנ)(נראשיתשנא'בלבדכוכביםעבודתעלאלאCי Iט~מךס"טוס ' Pומיך(מומרוfכן~כמכימןר ftכפסיס
עג •מ,ט[ספי :כגמ')מגוס Iג Iכעג •כוממח Iגט( I ~ I ~ ~נC:tכגמטרון . ~ככחקכמ{נחזס,
עגאף :ט Iמערמוט Iמן l\ד Iי Iבתיראבןיהודהרןהאדםעלאלהיםהןויצו :מ'dר~רגממקין "מ~, ti "גדי"סיק ~~~,";~~ די~~;

ס Iגר Iמו 51וסמט~מiכיג.ס .סעובריו :הדיניזעלאףא Uוי :Lהשברכתעלאףאורמסדר,שאו'ררס'יח tכסק j ,מ,
ו Iגמומ 51טערטרמג Iובסו Iעגנסרגכתיבדהוהאחאבריעקברן[אשכחעיבבןדף.נוסט' 1-סוג.בר'עכמףנסתמכנוtי i ~~~~יר :t י;' sמ

 ," I ..ג Jג~סמ,-גרiוגו~עו;סנחבורב]דביאגדתאבמפרטרקךקטמומכפרסמסכ l\גממרמיח FJ(גזח' "ר :tסכ )-""' ף-( ]~ך [ ""-- 1;ןח(מעחמכ {כעכ

כמ I ~חייב~~ורכומחרוס Iכוגוק Iמל • [ס Iר S "מגןממר Iוגמ"ר~ייומב,טסיי )'קסי'כסכ!
ומיוכו Iחרטגוטגגוכגוון~ס Iגס Iדמבהתראהאשאחדובעדאחדבדייוהיהנהרגסמגגמפרע~רורמן~עכריומגדומ I ~כגירקרקסיחר{ח

~;~~ i: ~סיr ~.;'ר r וגוגסר~ג ס";ס~I כסI רI חגכסיד :ג~גרןמשוםקרובואפילואשהמפיולאאישמפימווסודנזגחסI נכ .סI חןדכרגגד: 
~מרסטבiכון •כמיססמדסדסשופךמילי[מנהניהעובריזעלאףאמרו]ישמעאלומ Iר Sגרומסמ Iגוגמממרוגגןגמד' tiעג~יסייככככסיס
סגחחגחו •נגס I:חסרספן] Iרמואתדמכםtכ)אךיהודהדארטקרא(כראשיתארמרב(ו Iמפדמיסמ Iג Iספבכגטסrוותו ~

כנמו(מד~'ןווס Sסנמסרגכגסבכוגסמיד(שם)אחדבדייואפילואדרושלנפשותיכםממו~כריוחכדוח Iכממגגס Iנעוכר
גקיןגרןו~iוירסגוומסר~כוכמחחסרלללמנכוכמעיעכורג~רוגכגסס~וiוואיתןאהבת

 )'גקרמ I(וכ Iרגזכוכ I\ו~ינA.וגססיכג~ומידאדרשנו(שם)בהתראהאשואפיחיהכר Iגמוסיגמקורסס Iסמכגעגמס Iורמכחס Cיגכיי~ס(קמו
חסרו Iמנכחממומוrכfכם tlכיקהגןמידולאאישמיד(שם)אחדבעדאפילוהאדםסמ"מכויוווגו'~וfו 1כמס~וגסז~ ub ~ D? '~~,ק~;~~

בכמו: lנמ~iרהסדו Iגקםסחרמינכססןמישמעאלרבימשוםקרונאפילואחיואשה"יממנמחגמרקמטד"כעפורגססגגיוכ)~כ(זף Cגר'
טבכבון]: Iמדסג~.מסוס Iר S[ויךממi:ימדכתיבישמעאלדרןמ"טאףעלהעובריז]אמרורו 5סרוניVורמסןסי'מר~רסi:ין~ד ~~ע נ'~~~ז~ l ;~ג
זהאומרול/ישבאדםאדםאיזון,ישפךדמובאדםהאדםדםשופך(שם)רסוע~ק l/כפגנכ"םמגיו Iסכ~סכחחזחיגמיס Cמכ'כ'יי
 .ימסוגדוגסימויfכ..כגיסעגמס Iורמזסייכו!:יח"מכמיגסי
 :אומשבמעעוברפגיוכווט'עגוכח Sמרי"מן~ Iט'ג~ס ~; g ~; כי~י;:' ~~~
אוחתואתקיזשישאכדיבתואתאדםנשאלאמהמפנית"שעיבנחרף :ק Hודוע"טגו'~מעכ~ .כגוכ( cיסיח'ווכ Pcמ

 :יננהחסדעולםאמרתיכיפtכ)(התליםשנארמחייגטרמ~ Iטסגi:יוכגגיסעובר ?ו~~\ f ~ r;י' ~~;~
ויפז Cכשנא/(~סותמיתהחייבישראלאתשהכהכוכביםעובדנחינאנאירשםצחיכ..מrוס Iסגמ ti •וכ'מס Iנככייזזכסוזימס!זקס
לועו)ר»המוטרחנינאוגו']וא"רהמצריאתויךאישאיזכי'יראוכהכהכחו"םכופרס"ןנכוחמכמטרמג Iבמגרןז~ח{מיגסי'דחימ
 , • ,... I , ,ג" Iךמיכ\מןגג II~כrככ"פוקכורמנכרן'וכח Jכככמfכמן
קוסגכמי"מזמקפיו
כ. i\כרעבכג~ו Iוכן~נ Iדגמזכס Iנכסגמזכךסוסממקומונככוועסומסוןמ~ Iמכוב Iגחדגמfוע"גסמכוימחוככיוגו ' t:ijחרוגמ~ומזכ~ Iמגוfכסמס ~וfכ~זקס Sזכמ'כמ ,,:ע

גו Iוערכו Iמיסקגדומייחונכ l/גכבכגכו'בכג"<כסרגןכ Iמiרס Iמחייבסומ i:!מעפיוכ'סרמ~ Iטסגסס Iגכובשנדמגגיסדסגוכחפ'ויסרמב'וסטגחכורבכגכ(מכייססי'כחחסז
~~~~ h סנו(סונמגויסח~~ך 6י;~כI וגגטקוגמימממסניי-גמונו~~יטומגסותגומטגגרמסוI נכחוכ(גכרןI ~מכסונגרסחס"גרגכמרמיימוומ,וע"טבכג'(ווכ'טומ\l רי

נחגכ~ומסגגובכגכ l\חמיןכחוטנדנרסריגi:יגקע Iגמרן Sסוגיס Iמניגמ Iותרמסוסובכורחנגמוע~וכמגמו Iסוגכ(נסונגסרג Iטומסח\\i:ייגס"גיזןחקפיווכמ
רמ!ותןתוזכ Sמו'עגגותג i:!.גמונו'עפHו Iענגסרגו Iךממטוסעעממוג l\סבכג"וזכ Sמו'כסריגן~ב Iחטמרגמ~רמנוזסטכדעעמוכורמ~כגככנכfווגכיי{ .יג cקח{ח
נס'ןומ"טגרמ~ ~ rומנכורידיוו I ~ו;fגמע;יןגfו \1יס Iגכונדעוכרס Iטנככיריזכ~ Iמב r\lכיט"'ממיגן~גו Iסמע;יטרמ;כיג.מ~מכ;תמו Iמ I ~ו rונו'ס'מויגום :t (סחיס'נפי'מגכ 1 1 1 1 1מךמכג'ס,ס" ("כמ

גרבכח ~וI iמכ l\מס I ~כממרסגי Iרכרמסוס " l\ י:iרס Iפגו'מורבכווגמנכנכוכעומרמקיס Iגרiווחגזכן lטfורמ~וגו'מיטמיוגןויומכוזומסרט',וכוiווכזכז'זסוס Cקע"כ)
ורו'pו:גיfכ..ריוומכ"נכס'ךבכפ"ו Iדכרורובסרמ"ססמרי,"ושרסרנוגגווכ'געמורס Iק Iר Sוחוחגח lוfוטנכיסרן Iנח~ Iנכנ l\חססן~סרמ~מגמסומכס"ס tגכקיסגגיג tקח
 1 1 1מ . 1יח"מ, ::tממכס jcטכמ

ס Iטגכ~ובדו;ממדסנקיוfכטרמ; Iןנזסוקגן Iרדמומסןמבכקב Iוט;ייקוסוקןכ Iדסומותמסוןדמרסח'סונפ'נמ'וט.מנורט'טשהפוטרזכחוכ"זס"כיי
גפיfכרססו~כמר~סרמג i:! 'קרמטע'"ונו'fורסמוקטטנממרומיימיט'טבכוועו pט Iגמנס Iטגט~וקנן Iדדנכומטסןמטימכ Iטגכvווססוגכרובכ"גזrכ'זכמזקס sקחי=יג

) r.t מרS יעמעייןךחסויימI כ
ס tמגכ{סייחרכtכ cכ'

כ,!:מונותירסכמ ;rגוגסבמרממרtןסמסס rכפיס Cקחכ,חזסגיזיכסיבח'כו tמגככ,עייןסעיכ'ו{עכמףכרסבכחבו :גכיזכמסרימכרין'סיסכןכחמסכןחמר tכיי{רחכ cכ'\(מניסטיסיי
מ,טחככטמיסג'זימ'מסרקזחייכס rכפקסגיגס";ורמכסחזיזסוימ Sמ ' rבכי :חכיססזנרגמטרי Cגכיכחססזזרטיכ{מסIלכ ח,"זףזסיוכסק"פגחזיטיכי(זףי'כ"גגכזחי'

חזםג'זיוכיחייגמכימ ' rבכיזכ'חוc:כיס Cסגמfומ'ס Iמיזכסייח c=ימרסומירוכרסגבכייכימי=יכגח{מקי=סזכח)וס"ח Cגמרסכקמ{עייןרחכ, C 'טסג'יגיככ'סעובדיס cמחיכ ,)ג"ע
חייגזחיטס'רסמגזפסקזסחחרמגעכי!וכ"כגוונמגמסיס tק'גיבסגחסבגי , uח מ," ::tיחכס tגמזרגזמ,תחסזיכיסככככסו~זזסזכק"מכ"יגזיזוסימ 5מ ' rמ{עי{זסמגככ,ס

מימרחכימיי'רי S ""חמויןכרגfוח .rזח'מ)וסכזכמזז:נגחסעכסמיסגיזימיחסרקכןמת{יוכריס Cייפוכיס :tכחrכרכגןכי Cסכייסח 5ו'סכממרסזיכיסעכו tDכ:י tמסכמזכחכו:ייחזקס S:י
סגימגיחירר'ג)וסזקכיביכיח'יי::ריגוס :I:יעכייסןגייחימייסייככזסכסו qגחנריכ:ייגחיכויס pממיח:יסחייגחבכ"פסרמג"סכחנ ,מימ:י:חייב:יזיכיס:יככככ rרסיועייז :בכ"געוכר
ס"רסמכיפקסמ!:יסגיזירקכרסבזכמסגרירככןחככג'דו Cמנכיכרסגחזסגזיכירכיזיזסיזרסמגר Cומפ tממסרני Cמגכ tמסמכרי jי'גמיגזסממכ,{"ח cכמרס tימקמזסגיזיפרקיfו C«סר t"ת
זחינוים cממרכמ ' rבגי!:מיכרכחסחיר Dטחמ'יכסגי cכרחמ ,' tר tפיריג{כרכנ{וכחממנונוח Sייrוימכמסחיןרחסוג:יגסויפ{רכנ!ס tג cגמזרזחימממ)וסג{כמזסכחסזיסגגיחכק

• C וS ימזרסןc ככיימככייכמ"נכיויכחפוכI מגככגזכרסחוממזסוגרןt וסמייג'ייכיrבגייכימ!:וכימירסטכמבניכקמ{כגמר)בזמק~סוסמגככחזסג'זיכ'זי{כמסזחכ"כחזסג'זימיr ' מS חע"בימ
נ:pס cלונכיסעיכזבגיגנכגיס '"מגסיירסמגיס ~ Dזמסיע ("חזסגיזינרסבזחיכוסיח :tס :tחכןקיימחג"ךרסיגיסכחכחחומגככיחרע rממכיח Sייחסכרמיחרן Sסימטי'ג$גבי'רקו:וו
 Iחיכחגכס rניכ"יחסמ!:ייגכיי"'זיעי{ומוחועוcכ'!חיתמגי{גמ :Ctחונrוירסטעמיזסמס {' vCCוחי{ cג{ C"גכעיכרסrופיכ Cעזסריוזגימככבזחומסמגי{ייענורמיוסח , I«ןכיסכח

זני""גיר DCס :tקחרrhוו rיגכיt:כוממומגי{ cחזסנזיכיכידי{זעג]("כיו{ג{וחסכרסביכס'מיס :tכ'זימימסרקחזסכיזי Mמ'חייגסיסכ'י tייחי~כמו(סוכיז{מסעגר CPכ"דוסתר ~'"מ
 ~ rכ rמיעירחכסיםכס Sנככיח~מזס " ,ו::גינסו::ככובכירוכוכילו Iכא :יח Sמ ' rגכיכחנומכזמימחמבככ:יסכג'זרעמפ'עמימירסגממכועימזחשמכח {'tוtfי:מרובtוממכומעוrר :גח{

) S ינחור'יניןכמיסגי,ןכיוq ונכרסע"סויייft't חמך~מרסמניסזזכניחייזt ג:יר'יגr ' רמבומג"סרומרמיכוחגייוגככורזיזדס"טמ, p , מ:!נטימיןנ""רחיןג,סכיממגייו' O : 
ייסףעץמ,כחו.יסו ,\ן::גח

~מכירןחסועקחסטומנוסמימבפר~מסמעוק .בגךטמבייטונפיחנחט::יית::יטגיוו~קסטוחוחיןחוס'ע'ן .בחוחתחרסגטח~חמסספניצז ~~ס~ ,~~~;; מ~~ 6
~גנטכיחוינ rופר;;"וכ',ווונחמרווומחתיסנוכיחוסטרי~נע'ניוכח!ומtבכינומרייטמיו,נמוחגיגחוסרמיי::ויסחיג~מותרמיי::וחי::ים'עקב:ורגסtי Sדנ'
וניק :fבחו~פתמטמעיגו ,כיכ::ווניסחמטוסווכנ::ו,מטמענטח,מטיסנמוtו ' mרר::ויזכ::ומממוריןונמ~יחנמוס,ט::וסימ::יגמ~וח,ויכ::יר::יו::ימו::יר Pחזסחימריי"
ומג::וירימסריסטגיכ::ו,טננרעוסיטרגחנרור::וס::וחכימחר::וטחח .עיס :מרסגוטחיומסמירגכגח(חוכיס Sנכfו
זזfג tiט::ונכניינפינסגינסיךו::וריסגחנור::וויחסגמונfויטרחנמנירוחחסו)וער Sמטוסנחו .טגינ::ונםטעווסטרגמנויטרמנםננוטוהסוטרצחכס cכמ ,ככגז r 'גכ

ס :tקסמגכי'ס'כמ,ן
 •סכחיגככגיר mכסנו " D~רר.פיינעו,וואבנעו,ריאאיןלשאגען )~ו'רגםות ~ייו.' p~יככמ ' pרחמ



רףנחסנהדריזשביעירפקמיתותראבע
דfכס נf~ייינ~ yו'גגווקנסוזרניוומrכג~סrכוביג ~'~םס l/פיר".קץיגrכיבחרסטקוויויסומג~'יני~FנרסFנמ~רנקם .ו~רטיגערfוסtנוקש

ן Sמקנוגfו~בנייי(ריג")~ירגגונס'מטנוומ~ויע rורויםוכרןח:ילע '"ומרסחמסקויווןחמסס iחמועומימן fSכני Sנ"ר)יחחןקfכ; r(וח
~יfכרונ'יfכ;וכfכורחקן~נרfכרוג~נרfכגרוג ]נחנן )יג~(רונמ""וינןוסא :מגtווסטו •ניעוענגרסןכוגנימוtוקירםממכיעtוגמו;ו .וקדם

~נfויייןננfובו!כוtוסנרfכרונ ::tכfונחנובני ) r(רג"וס'ר'גפ'רf::tכגחו,)וסס Iימימרנוריס rסבבםוחיקסיוטסיונ Iכמעניננני •קס rנחגקחחיגמ
[סס]נגויוניגרמיערסג~סמניממיוכ".ריסרסייכ,ק~ rנחמקחג,מר~כמי"ס
בןכסומס Iררוגרסענמנויףככסיrכשנארמשכינהשללושוסטרכאילוישראלשלומס.:וזרועכסגוחמוס rמנססייירו

 :,גן~יחונו;כחמtוירכווכלאר"לאמר •קורשילעארםמש Iמוב)ל, ..(ובמחרסירfו.קץמניוו:גכככויסוtיניכ~
סחרש"אלליקנסיחנווומחנ~רכחרנוכ ~ו~ f1:iוזור
נקראהכהואשאע"פחבירועירוהמגביה ) 1/ ( 1 1ויירחנגו  "'כסימלסח :ו,וק",יוקרנרמיrכזס tiללווכרףר(עו(נ!כוקווינןמ ~
כסימסי' •ס'מגסגמסfוגחכחמררעךתכהמהרשעויאמרב)(שובותשנאןרשעמסווסמוטכחמגיויענרטיו~ווריונימ

כסיrכמ::יעגכמוענרמגטוו::יומפ Iאע/תכה ..[למה]אלאנאמרלאהכית[למה] .זרועאיש :כרנרונרוסייבגעטומ
כנכועמייכטווסומומגסונו'חמנוןחנינאא"רועיריאמר •רשענקראהכהושלאמשקכתסFנוזגוזוועטמכיףזחס

ו t1י]יוtיסננ' Iיוככגוגו'חג~ כf;חוכו Iובחזקהלקתחילאואםב)("שבשנאןחוטאנקרא :ו;קוכרוחו Iנסמומייגניוכונקגור~
 ~כfנ~ג"יוכר lוכדי lיוכ~ונן~וכ!כר"וסלכק"מרמיומו~קרקע.גגיוכרכומכ'ילא

 ,-, ~ ( (-,את'~מאדהגדוהנעריםחטאתותהי(שם)וכתיב f1כ 1מ
וכקירסרטעס~ו~רמווכמרטענקומי rוכ~ס~חנרוכ!כנורוע r(גנו (קרקע

גנרוסעססוסזונרוכ"וסמעס~ז~לח)(איובשנא'ירותיקצץאמרהונארבבהןפנייח iומtכסוכ~מוחםגחוחקוקעע',ו
רכרמסגככומורטערעוטפורוטוככר,מיגאלעזררן •יראקץהונארבתשבררמהוזרועעכיס)(ועונריסס Iוננוגו Iנמוננגיס

סגמוגככככםככעו'סעמ Iרגסרסס rגגוככיכב)(זוםשנאמרקכורהאלאתקנהלואיואומרכערככמסק rמסמ Iטיין 5וו] Iכ '1ו Iועורר 1
נוכ~רטעכגמונ נ"~רסעקרfכוטמט~נתנהלאאלעזררןואמרהארץלוזרועואיש.געסוקנחרמס:נעכרככנרוכעמור

נכוכ'''כרסעככמבמגכונו'חגtוללללועורור:רכס Iכוור~קfכtוגרח\םtומ"ירנ~
םמס~~גהינסושוס~ומםמסוכעווורועואיששנאןזרועותינעאאקרקעיוסוכ"כמכומ .ססנחכונכיםעוכר
ווכ'חג~נוכסרסעס tiגע ti;חורמfווכואדמתועובריב) ,(ובשל/ר Iמל l/רוארמהארץנמונונסוס Iוסגמ/«יחסמייבסנס

גיוורטעס Iססכמוכרנכrכגוכנכסלארמהכעברעצמוארםעושהאםלםחישנעיסגומוכמכיסרריטיקחיסגוחו
I כמטנכעיגוכמומיגוגומככרכמםנכסס , :לחםישנעלאלאוואםלחםישבעוכמקמ,[ננכי]מרסרמגכיממכ~גס

יעןנכנממכנרסנככנכססזורגסכמסששבתכוככיםעוכרלקישרישאמרשםצטרקר"עiריסי'מסןגוrכו ti 'כfוחיממ
ע"סגןקרוf.וייס~סגסושרופ~ימוכנ~\ומ.י!כסקונמיגטנונחגנומוfכקו

 :ורוווקכס~רגר,,),ר~גוגכורסעם~יסויוםח)(נראשיתשנארממיתהחייבפס\עמ
ונו'סגטויסרונכן rכוסזוזקסנירןסנמוכוכעכיוירוס Iוכו~מס prוגזוגנזורכונגכטומס S~רו Iגע"ז"ור~מזקסנככמ •רג'קס rגמ Iכקזוrככמואם
גמ rסגטרו Iכוקמססיוקחיוני'חמיקעייווכרע-סרגמיגסמח 'ונוסגlכריסמעמrכוח~'נרמ::וrכ wמטככרכסיעfככ!'ובו'סנעריסמןכממומסיונכ'פו
חןכמrכסיססימייסרנכמטסיfכקס rגחסכיוlרjררוitוגי'ר~ rגמוכקJר1ר'כמכרמס 'ונוס I~כערמןכfוrכוחסיכי~נכרסנכין riנכ'מנכוריוסקטרמוקרס

~וי"רחויסמרככסמורסיירנממ;וכגרמסfכיוכון Aרממקוסייימנגיסטר~מכפיככרסככנרס iמזסגס •ונו'כוזרועחיסשנאמר :וק"כ~נlכריס
נכיfכזסכיסירבככמנממככ t:iנכ" '"ככו"רקרקעניחגסכמ ''' t:iרס • 'סקרקענמנסלא :טכחוכ"קוס rכרtכוונfכטיס!כיכנקונרס:ירfכזי'ייסס;ו

~מרוכסכבכנורכוחורוע~סס t:iס'סייוגורונכוחככנככומכמקוקענמנסכמ t:iכפרגימ~פוס"'וכוכfוכגמןונו'כמסכבכ t:iומימהו iרעוכ vt:iררסיסייגמ
כענורגענרנכו Sבכ!נבכוססנגס'בכמירנכייריכמסיטגנכחרנכמורעוברררסססך'יגמ t:iס!כייור~:כמגומוימוח~כעונריגרכוסכמכמנמסוסיוכמ

 :ורו'/קגעגרכסררסוי"וחכיייחו iמעכרומרגמיגכסגרמויחיחס
~בכונרכ 5מ ~'ו::יטנעטוrכייייגיוסמכחכ,רגרגריrכ 5מסג'גמנוריקמ ~ rעכיוןכlלסוכ~גזסכעייויט •כו'ככיrכ~חייגטטנמטכגיסעוכר

כגגיססrכויסוסיימנ::יבכוכינוו Iמססמווטרוגכ!כירfכי::יסנקרמfכססrרורסגז~סס,ררגסוסגרמ~בעטייiרוייימסנחייגזססיךפ,גרגיס
גכ ]ג[נכס-זויססחוכרוו~וח lמכגוגניסי1כנורחנ!כ"ק i:!גנכ"חורiכוייקיחמנטומסרס"נורחונ~סעוסקfוכ;ס'מורמכסירחזוס Iססנמגיסננימגחרוסס
ו'יוומכסבכוסקחווכסעס"נפיוכגומרונכקכקסכוחגככ"מויס~ונו'ייורט~ ]ו::ס" 1כרככוס 'סנמכ!כגיוי"ומסונועכגמוכורfכסזנכסכפנינהירסר~וקם

וככטוחססכחסוכיימעכוססקנכויסרמכרגכסווחכמ iורמ,רגfורוססגנסונמיגגסנוחיג""טגכסייקומומנרסכסנקרממסכחוח Sמכרןוfכוס:כוכוס
כרמסססככגססככנסכנגייר",סגחסוימרג.יוס pומוכ'סכרrומ 'גיסרמכס"וומכוככמגחכיגכ 'כ! t:i "גמגומויfכיח::וסומייסנן Iסמכפיח Iסוכמכוכי
ח Pנכס'כיססויfכס"נכננכיכגרחככריגןכסןו Iרמכמופסטנככ::יסגרכסממווס~מוזכ~ויסכבככנרבכוכחעריוחטמרגוגכיסטסנכונרגיווס rוכננבככסוכמ

רfככ t:i 'נרינירנירווננכיגוחמרינןנגענסונמכחופססכככססיטרמכגנחעכגמגמיכוכ/ס'סכiרסומוסומומסיסרמכמרוסחרנענגמ·וככנכייסוסגרורס
סזוייגיומכמגר t:iוכקככ·ןסמ,ורייןכחסגמוכור pכנמכנייכמומסממיומכמוכמו'סווכמככסנמווכסוכסכמ!כוטהגס"רממרוזוגיינ'יועכ

כיגיססעסנררככגרוווסגמומטרנרמיוסככוכגיוכסכונו'יסרמנכנינריוכוניגרס"ממיגרמן~ומו rוtי:כן rומיסכומוכמונ,כ~וייססנמוכווכיהס
רקממורסחרגריוכסי ri 'ג~וגמכנ~רנמורכמגכסמיסכיריסיירכוכוהסרמייכסכמרקממרסמגחכוככגיסנ'יכוכחססומנ"סורנכנככ".וכיחסג l\מ

רמ'בוגורנמיחייוfובכ"ס"מריןועורעג"כס'קעכמכעכיוכחמככקממרג~רמסוויוכככיוכרגסרייסווכמנייסס"קומ 5נכז'גסריכוזוסגי~חכנכורמ
יעקכעיון

םזנםנמ"ו~קגרורמויזיק Sט~כ:רספךו ~ Sמסמנכג~גנכ~ממוכירזחמזרונכ~ כ"' Cמפוריכוfו;:וגיוומריכו,~גחר:רממיוחר~רסנכחיגח •~רן:;עויחמרטכמfורסועניקא
יח Cומר:ר "פרו:;עייו .רזועוחיכ~געחכחקרקעכחכ:רלאז:ר:גגכ~נחירוגגגוזכטזיכזעיס Cר:ריס C::ומככיסfומנכ~כfוסורוכסךיחגחיגו:;ס~כח.fומרדסרנממפורסוfוססי:ר ,,,

::ממנמ,סרמוחזרובכננככיו:;סםמוחןניכ Cנמ~מקרקבכקגורחכמכסכמק"וסכ"ונכי .ירמקן::ווכמ:רבבכ Cרכקרממנירובככיזו!:מסגניסנמכ~,,וךוךמ,fו~ממסכס
כנוח~ימן:ימיזסי'ובכונ cמבכפרומכחמ::וו::בכרפכר:רfנוח'קנורמורקבכ iסוסכמכ,כוורי!:יימרמוסחמ:יווויכfוכ"וי iכככןJ pורמנירוכ:גכוחרגיכו::סיספיסמוססומוכמנו
 .,.ספרfיומרזיועומפרבכפר '"וfולנfיססעטים cרח רמיf:::כמוכנכרסעומו Sעפיכ Cכ:גזסכ~סכעככח " Cמרגסדוומיכמנמי ("קסימן .. ,ונחי Cונחעיכרנ cמרמ"וזרוע
בככמוכו::יג Cככימ!:חכמסגע C 'ז 6מחנסfוומיכוכמומסכעגרמוכעמרסס CנIוחסכר'חיךומכומג Pמכוויכירכין;:מיןrכמןגגגכסי::י Cמכמרגמיממ ... 6וויכמנכיגחכמ
 בE",'ד qרנרסעסיט Cגמירועמ'סכמכגרכ :! jז:מנרנכךעכיוחכנסוחסיוננכיננסוחמכמכסקח~ו'fנןרממוfוגנכזררו : C 'בכמיכרח.מגריוס :cמנכןרקבס " Cפרכגןיווקן

 :ייעח c Bיע :Iגמזמזוקtו Pפו:;גכמ Sכמרנריססוכוכיכר~נכי~חיrכסמ"גג"ס~ג"רמוקווקו~קגרו~::ומימו ' mר " Cרס .קגורס
רזכיגי(סעפסו:;נמ(ח"גמר:רו:;עייו •פיחסמייגגח cטכוגגיסרגוגררי~אןכו:;fורנין Sו:;כקרממ~קגיווי t: nד ,~ pוזרובכוfוידורגוור::ימכחחק~כוחיומומר:יייחי

p מ,ויוכוכיS גתינזסו:;גתגתינומ{ר\גרוריןtורrמנfכובככמ.ננמ,.ועור~מוגבזירוחוסחנזס ,';:ןוIכIט~פי!«עס ~,.ונועיטרמוr: נזכזסע~ ~נכבכיזיו~ו:;ןמfויfנר
יוסףעץ

ס 6כרוזיסםננכייו fJם~ינ'ס ."ניףינfומרנסתסםכמ"rרנרrנ·יקננ"ער S "ימרכר"ע S "מגתמנרוfותם"מגסמנרומתממג"נררנעכס-ימנרי
כ~נ:רפרבטח 6 '~יננן~כמנימגמיסכנךרםיכמ"נכךריחגנ,ת"~גנייסקמממן.,כמכנח ~ jם'כנמגיע מי,,"כעריירי""נייםימגנ .נניוסמניע~'יןמ

 :מייס)(תירחt.ינכןו~יןפט'ין~נסטתכונסתגניtכינ!'"גיכסיפכיגמכי'פ"ויןמנייסוניעיז:«יןגרונןכ .~גיכ"

נירםאוצרמבותספותשר"י

ו'ה~]וס"\שיאכ
 •כוכניס('וני

 :)ע"ד(יע'ז P'IIב
J [יפסחי'ג)IYJl (; -._ -

יוסףיו
חיפינס IIטומא
~רי.זור:רר"כימן (1
 •כ'ז זt: '!'! Crמ ..

 ס:!"יגיגמזנר
יכרpע •,ויכ(!ן 1 "

רנסב :פמויי~רר

 : ",ג"יוי
-<000 

נאוניםחרושי
{וו:כמרסממרמ

~ ot: כסמסזםון• 
סיכמ Cכו Iסו~סרי
זסוס :tומ •fוסרסוס
י :tגג!:סומייכו Sמ
II כמויוררסיוC מיו· 

 •ו:;סכזר,מן
,זסמכדקק~ר Cו'

 ·כמסר::ומי "1מגר
II ורמrכססרסמסכ

וימ,!ו' .ירבמ Iסג::ר
פרקמכי:ימכמנכרגמ

 tי\דגי::כמג 'ןכ
מומיסיססמעfו
וגמו •נו:;ר~מכו~

G וגיס~נכרוf~טמס
 •נטר~ויוכו~סיו
כמסימGעמרמ~ו{
 וf{וס:ט •ר tנג

 ·נזס.רסמרחרחס
 ~רגבמו t:jX.'Iססרי

 ~Iנחמרממממר
זר~חרכו Sו IIו"גירו
מןכיוריככ!:י

 וf{ו~רכריו .מיס :tס
וומכסו .ננוtנ"~ י::'::

'יכויסוכויכ
ר :tפי{כםכחסר
 tIוי' pחו:כיומכח

מייסכנבכ~'{::ומימ
} S גוי::י~ס.חג(יין:

ומחריסםfו~,וזבת
:ימימןומנר .נו

מפי{ו •~ססמסר
 Iגמ .fגI~יוג Oכ

 ·וו:ימזגרי {Iנ יqי::
כוכרן ,מ{דמ"
כגמרחסו;~מרן
רמ,ממ"fוסרפריו

{וונמפר eמכ
וממרחסמ .סג!:ר
מימfונןיורמרכי

ע"גג«יסגמויסר
נכ{מ"ו::<יס •כיס

-~ 

 jאיתאחנת
ין Cנקרו ti 'נכפנכ ~וווי

יכiו{fוס)'כ(רף
רכנג! {'רסור"
גיגמומכ'נור"
זגגי~מרמ ' tרזר
מ,כסס cזחיידס

מח :t.וססו"בככוו:גכנכ
ג~ןנ ':מר{fו ;:ו IIח

סוןכ S ( ;:ומסיק
 .וc ttומוו :t מi:Iרמרם
 Pמ!(סו Cורר'Iל\זבכ

יססחכדווכ ,ו
כמ"רדםמ ~עכ

הו.;:ןגםכרמזדנזס

וג. 1>נמכומנכמרfויו
)'~ ~" D ~גבt: י.זו



ן

י IIרשנטנחרףםנהרריזשביעי-רפקסיתותארבעםחרwשא 84ייףסיד

M וזסניf~ככוגיסיעוכי~מ;מ,סור"טמ ' 1כ~ייוככ~;מ ~"כיויריפמti ~ג\ר' t:i פיורייכרמכl:/ נfניעfניסימככיכוקמםמבכעוכמי~מגרסיכןכf:כלאקמיS ~וכ'רכ• 
כנון Pכו /:Iככוכיורכממממרורוכ~וס /:Iככ Hררמממר ~ Pכ' /:Iיממ Pכמ Pכיע~כרמ~fוככס /:I~רמכס" I:/Iכמ'כ~רגומ,רכמיס tiגירימיח~כמי וf(ו(יי:ביוסנfו' ק'(

 , , Jנימרה( C '(ו'!:גןחו
ככוכיס~גכוכייכווכiויו l:/ti Pכ tiכוכמ'רמכ tiכ' ~ Pכ' /:Iיוס~ומ ti Pג /:Iכ~כמרפריןכ~רביוע;'~ןו~ממ,ו Pמכו ' 1כ~ריIitריכרכfומ~רכ,~רמכס"'\גומ(מtנ ;I ?(!:גת

גרמ,וכ t:iיוסומפיכווכיכימכ~יכעכוכמ t:iכ~ומרpמ iמכעכוכממוכור~מכמכככומ ' 1כ~רי Iכננ Pג tiככי~ t:iורכמרמממ,ק I/ ~כככומ ' 1כ~ייכי~ tiו'יורפ:;מיסכ :גתורtנ
מ 1ממ 1גיקנ :עי,רמ"ע ר;וקמיומ . Pנ tiכשבי :Iנכימi:ר , ~ i:!עקוסכי i:!וככע;יi:רכ~רגכזככו ~,~".פגורסמ'פזיימ

I ו.tזרq 'ו'גfקור,מ :יI:/ ערכקוסיכI:/ i:ררגכזככומ,ו ר:iכרניוכ]חיאוושלח!אוהרהרמואמרישבותולאולילהכ, ti וכק~.ב:?יi:רi:רו~ "ר:iמרS ' 
 •כi:רסוכמכוכ.סורשחורבכמיכקעאפיובצרכה)(לארביבאאמר(פשיטא)מיתתז ר:ti iעקוסוס /:Iכרמכ /:Iכימפי'ירכ Sוכרכמכיrכtנכענכסר

סורשח : tiכרמרפ ; rבוס tiמוrכיכמ .,ורבכוכרכרוכ~i:ריfוfכרסכיריכר\יב ~'ר:iי tiקרגן תגר-'!'"גו"
בכיכ~ו ' /:Iרררמיכמממורמי .ממורססכוכבי'עובדיוחנזא"רכIב].[יףוכובשבתאבשבי~גיכמיפריןכמור~עוקPטכביס ~~;נ י:ו~ר~,~~ג~~

(רףכpפז;יסעובריומ,וכפ'i:רמרזעסתורהיג)(יכריםשנ~'מיתהחייבבתורהשעוסקכ~רבוי~'~כוכזכמכומ ' rכ~ייכי~ tiו'יורכיןויfו:בגגוימ
סיגקו~fכ • ,~גיכ Iגקח.סינזל :)וp'ככ •להםולאמורשהלנו •מורשהמJיהלנוצוהורי,כ,רמיורכ' ~רt:iוכtמכמ"יוי tiומבככי, \~ן~מ~י 1~,',גי~ניגוו

גינויככגכר~מi:רמfוויסi:רכבכר~כוןכ rבמנולמורשהמו'רב •מצות-שבענביוליחשבהכעכממכממסכמfומכמ ,~,כממו Sבכי Sמכוזור N 'כוf~נמסרו
 • ו'.'''ריר Pו S "נשנע :~וfועריומילליכורמi:ר •ו pמימ~ימו iI:ררמו rמגמוומ,וםכ~חיתן (ונמtנ

כ~יומוח Sמכע tiמו!ו!ג~כ"חעוקPיןכנערהבורמאורסהראמרמאז •הנזקאכ.רfכככיגוהי ti 'כמ tiכררו~כימ tiמ~וםו(נמק(ק\ןריגס
כיכi:ר. f \ר i:!כ(גו)i:רומרלאכi:רן:כקימ,ואומרמאיררביהיהרבקסילה.מיתיביהמאורסה Qמיכ'געיכיגמיגעמיסמ t:itiמולמוס:~ וו~~( ו~~:
fכככ"כרמ~ימקונגכזי כ(',סוt י""מu סt:i ~ !:i ככגימכומfררכחיגשחואבתורהןעוסמןכוכביםעובדשאפילובמניז~ו:iעסכככחתכגסכחמיסנr ורע

ו;וריוח;גס ~ itAרמיחו;כ(ובו'רע Iאותםיעשהאשריח)(ןילדאשנאמרנרוככהןכככוג'מו;כחוממ;~פוע(מכוורמ--:ocם=--- 1 1 1 1למ 1מ 1 1 ) : ~ I'(~מירי
ומחיfכ...יככוחגג pומכיס itiועכככחחיבאמרלאוישראליםלויםכהביםבהםוחיהארםגכפו,ח~סi:רסרכ'ו~ורו~וסיiג.עוכ~גארניםחררשי

יfכ...רז Pור'גכמכככמככi:רנכםכירקככילללנכג"ככיחi:ר tiכ~סמפרכוכמט'טrכ I~נכ •גרc(יו(יו Sרמ Cכ
יiג.קרחי /:I •ג tiע:כירקנגסכחחיכמםכוכבעוברושאפימדתהאהארםאאר tiככמטכ~וחר;מו IIנארח : 'i!ע . 1 "(וומסנניו

גגמrכיו t:iמעככגסכחמיכמגוגגfורi:ר"רבשבעהתםנרולככהזהואהריבותרהועוסקר~ m ר:ti ' iנככפר ~ I~גככיונעעסט'.ע"ןויfוםtונמ!:גויז Sם
___ --=CN כ:;רמפי'[יכולומיומ:כ~,,וחמפיגו :דידהומצות ,כמורןS י'. 

 ~מן 'ל:~ :כi:רסמסו; '~רנכןמגר מ~'רכתיב:לאכילהבשרלוחותרלאהראשו!יארםרבאמריהורהרבעיכאטרזNםקאיתןאהבת
מא .ןע sנכעווורקן ,"ממ.נכוטמכוכ-לכםהארץחיתולאהארץחיתולכללאכלהיהיהלכםא)(בראשית ~;כ;;~~~~~ו~ז~~-

מוכעסייסר /:Iרמנכ tiמ.i:ריכיח;מררללללולח ~
~~rכ;~ ~~,~; ו b ר ~""יגריכממיייכי~יהאאיכוכאתכםבתתיעשבכירקט)(שםשנאהםבחהתירבביוכשבאו:iמעעיכןוורי"
 •רמו~וכמרכאסר :רכיס tiוכfומיכיi:רלשרציםאףתאכלו[יכוללאדמובנפשובשראך(שם)ת"לבונוהנהחימזאבררגומידגריםסיפ

;מ,מכ ~'(ר~ו~~ומ vיחיררמומ, vשרציםיצאומבשרווקחשרמומידמוחונארבאמרמודיהתומאיאךת"מכיייממררמג'fו 1 1לללמ.ימt:סגמ~תמי cם
כעוי ר("ר:iרחמככ,כמו tiככפר t:iנלאלאכילהלאומאיהיםברנתורדוא)(שםמיתיבימבשרז]חלוקדמ!שאיזמרגIכיגומסיקרfוית
י iD:!נכ 'וf~רו i:!נמתת)וכנר)ונכוס Dסכ t:iיייייילייללכ"וכ'וכיוניני

סיסז:ו r !:iרכסירעכ)ונfוכויכיכוכi:ררוכוכוטאושזאבעגנההרחבארבעזכררחכאאבחובאכחמבבורגםאכחמ~כמ Cכזדוקfוומ~מע
דחיינ וf~נ!:גת
כמס,'סעכיסרמ;i:ררו r~ו tiג tiרסקרויימומ,ו tiרו t:iמגורכוקרמומ,ו /:Iיס Sר /:Iמ, S 'ר t:iכר tiוi:רנ tiכפקרויi:ררס i:!רו t:iמנמנוקסרמומינןכונכרfונ)ויייודגינימקרfו

;';~)~ :C ו ~;~ו~ג;ז~I יסעכסרוti רS ככיסti נרסוסfכגfמt:i וסti גנרכיסti רגיר:iיסנפ'נגרימוחממרי'וt:i זכיןכv כ(יף"fרס )וP ירכיסi\ מנוריt:i וסP ריז:iמגוק!:i מ,רכרסוס
)fמקימממייג וI ר]כ:iוסוןכמרס •:ריסנרבמיודי :כוקfרי:iכעיהנהינ :כמ"יI גרגקרווקסי •יסרכןכממ!:i יכעניסI כינ!:i גככס!:i יספמ~!:i ריביוכי~ס:iמומכP ן: 

חוי"ףיעקבוןעימעת'ן eג ('רזfומר
ככפרם «:(iCויו ~" (:(f~ Cויוכמfוורססנערס(עי(ד~מרינוםfו •tומfוויססככפרםרינוכמ,(ודגווח(פיקי eכמנכידדtוויfו Sכמממדגוסכס (מר:!':!ו:גתקסכיtודמגיגכנפיקגםכותו f' eו ~ר
 :רfו~ :e '(מfוורססוכוחרכמייג (~ר :e ' (:!כ ~ג~ם~tנוכמfוורסכרגות(פי י:: i" 'ומוג!:נמ!:כיחפי~וקהמרסי Cנד::יfוtנ Cק fiופמורfו~ :Jגיכחר וf(ימותfור Cנכת CCכ

כזמתרך(מרזסי( ('!ו Sמ ' 1גגיוג cו(ימtי :eדמקכfוגו~יגנמתרזנfו~מtנמ::ירם'fודייכויי~ . 'כ!:!ס
ח(fומ,טfו(ו\ז7פמים"וכמגמ Cגםניfופי(ורגכ Sנ(מ!:ממררגינמזגריfומיות Sמ ' 1גכיניtנ cוימו Iקו!:יfו to'Cומסזרד(ככינרfוכוfוזרג::ימחורסtנככגור::יזיוכ~קמן l'cכקירו(עגומיtנ

ס :iמורז'מוגי'מיחtנמייגגמורכגוקס Cכוככיםעיבד :גתורס(גוסוקיקנמוכמ:-גת tcויוסנחורiו( C '~וכוחו C 'ימויי(סיוסנממר iנגר 5יו(גומ(מדםגיועו Cגפעסגוסמגומעינ)ע'(יף
fון~ממו(יג\~מיכוננסfוורססככגורכריכור IIמ~fוידן ג"וf::מגידוסר::ותמנקו(ממו(tו Sיו'::רמנfוסינ Iגמג,(דנמידfו,ודגוותני :tגיודנימ ('נ .וגו'~וfו~ככ Cירוקרfוכבכי'ד(fורסכי
מכ(פימכוfורמרמ~ :tייוג :ftוסורממויססככגורכ(דידיtווtווינמנכ(גזו(וםמממנככיון נוfר::'(מסורכונותעיןעוגתס cמנ::וגכימןממויסtוככערכדינוכמירנדעתיt:ןכנריריכ/ג,ומ~מנק
רfו~ :t 'קכ(ומג( cויכ Pנתינתנכת Cכיגוקגק::י(תכתכ Cיון Sכfוtנכמוגוייומידיכ :tקנfוfומד :tונפגגוףוגי! cמ fIוכיורfו( c '(גtנסרנגררמ( C 'וימןכמור::י ,r ~~ 'גגי fPומר'זממזמגו Cמו~ינ::ייום

 qג(ם::יסיגוקכר",נתנקרמ,סוג(ס :eיגוקכק::י(תקמ"ר I 'גורfו( C '(נמןוfויןtנ Pממורככגורכזיוככ Cמורכ~fוכ :tק י:::!מ(נוו::י Sמורכוק Pפסגוכותtנ Iובןכ (j 'ס Cגין :fנקרמומיגונגןנכtום
 :תור::י\מדכוחסמור ! pמקודס({מודומתר::ייכמורכמ,ג cמגיגמיתקודסעוו Sנ C:וזכרקינ cקמ וf(זנמחק"ק .ומ Sמ ' 1גגיו'יחשכה :(tנסן P '("ותר i(גfומד Cוכפfו Sזנמכ!:גמגת cCכ

 ( Iגר~ ( rמגדקהמרfוסגוזfו'כינרסגוfו'(ויכגמימכמייכ cכמורtודנכוקסוכככיסגווכד :tנfוסגווfו" tגמרסוגוייונסרגfויוכ cס"רסמנפסקו~גך ,ינ Cקמ וf~וגו!:סק.ום כ\'(ויוםגו~נכוכר
)fוג( ,'!:כותו וf'ויכורfנדומס~I ~ ::וממfד::י~fו :tייגו~וכקמרI נtככגגומI ) וסוגוfוfורוסתונכ(דנfניכfו' l וסרדמססדמיוו(וfורוסמונfכנכי(כנכ'יI )C מכt ויגf!וfכfו)fו C וfומ(זכ"וt: ~ ויוf

עם(כיגקודסמימי I"מזfומרינו(קיסיירנג'(כו fpוומימם .גדו(גגtוווסfוהרי :fו l'Cכמכיעייןדייסוומ Sמ ' Iכרק(מימ::ידניוחיונגוכ~וfו Sכיו~fוווומ(רותי::יןגונייות ~' flונמדיו::ומנו
 :גסס::חמיכגכםומי tllוfומיו ~ :Iמגדיסוימ( Cג'דfומרינןכ"ו<גד,וריגין 5ו :tן,ןמ pמכנוע( tזוגויכן ::.Jיחרfומי (.,וגוורכחרזגקידו,יןומעו:י (

גנימןויfוג~כ 'כIגנכייtומית(ן::יומי וf,ית tגרמימית l:cמככרfויס::יס :tגיו[וע Cפסר"גועסגום~ומיי :fIופ(חגינכ,י tג(וכוחריממזכ'ירגממריtוודכיג ,א~ !~מ(קקרfורכנכי'
(מ'דמוונfוג(ו~ננסימם(יכומי~גךכג( ( Sנ'::זנכווחו(קיומיכגננסtנגי qונמסכיריsםגנכמסמ~יככמוfו~וייננסכו(גזור ( 5ונ'מןמ 5מנמ :t(קי~tוםוממימכ ~ P ::ומס.<'<ויוםוfויג

(מ nדוק::ני~ס

' t ויו .גותfכוt: ייסףעץוכת
מחסממר~כן .סנכ~יון~מוסרמזסימכ~ממוסמכ~ .סןמחוסמ'ןוסג~מ Pוכר'קמיחררס~ח~מוו .כססןחיסמוסמוחסס Pינכר pמש--נאסרציוםגו~גווכרכת Cג

 :חייס)(חורחכרן'נכמוס'ח~קכיכוכחיככוח~ק~כס ti'!:iמוסמרויין .סמוסמוחסס Gינכר pמסטי pמןמחחמ\חימתמרחס Pוכח'כיי\רfו.מסוכrוו C ~'\כfו ~('~ו
 ,ניוםג~ rמ«כ tעו
C ) :וכ('~כגויוc ) ןP מ,סייכומרת.סp כוסירכסP ,יI '~ כסרP וגכיומחחכןתP ונכמרחסP כנוסרחר~מאדיהרקכייחסp ךכמתמכ~ממ,~~נכי~ויניףוסמ .נמכינסרp ור~
 ~ Dכ pמברומסינומיכסקמ Dדכננכינזינורטי, ' Pסתונו hכ .סמימןמנרכמ' P~סיכרמסןסטנכס .סמךסאלא :סנכמיס~נכיכיוסכתכסחגממגססימו~גךגת t 'וf 5מו
מומנרנכ~ככטוסנמסרמ:::וןומוסינ Pוסנ,נורבכרמסןנכוך .ור pמממכירחבניעקבסמס 'סחנקו'טרמנ .נכניומרסכמרמסימות'מ Pסגומוחרנכנמקרמ q (',,(רן S~ו

~ l ~~;:ו~~ i כן!~;ס' ~~;~ ~&כ~ן: g ~ר~;ןח:י~קi ~~~ ס~ט~ס:ר~ר:י~~: P ~מ~;יו ~~~מ~;;כ ~~מן~ז '~;~~ ~~~ ~':~ד:~~ן~ר;:: p מ~י;ו~ סי;כ:~~ ';~כב~~ז~~, ~'::~~~ 
מןכממר pסחימומבר~כחיף Pסו 'כומיסירככטוסכוריס ~ t:Pנכ(מ~כיסכקר)ו סי::( Pר PVו .ייס Pססרמ(ו ~י Iומח ,~וובומיסתכיכסfגחרי'חיוסומרריירומרסז(fומריו

 ·מןתיל : סי::~ור pמסחימןמנריס)ורכיס, P (fכפי~ו:יכולוגו'ככס!:ור Pכ P'ונמררמ, Pר Dר)ו Pגךוניfכ~עיי~ותגכמ Pבס::יימביומ)וכךמי'וובגיככ:ניגסזחייג
ממעטירכיס Pרמסמעסיכי .תגונוומסאי : 'וי Pמיעוין Iורממגיןוכ~מיעוטסמר ~'י::מגריססג 1ר Pמחריססע Pכומגריסו::י,ס)וית)וכמינסגחס'רנס"tב :tומיי"ס :גת tג

יכ (' Iגקfומג"(
 ·ךמרסכומרכאטר :טרניסו~ממ'גיסיכן Pממנכוrכיסנסמסוינמממיכ'ססיוינכסמ'נסוסמיס .נסמרסמרסניןנחנקדיסכ'rכמוס!נחמ . 'ו,מכרס.וזינומfכורסכר"מ

בנכוד ""ר::ו .חמגנוגמככפטרר Pנב h~ייג ר::י~וסי:;וסומיחיר::רדמיסמ,מנכ pבמסגנמסוסונגי .נפכיויכרמס:;ויוןסגכמיס Iבבנניןfגיייי~מטמם .ורסכ Mכככגורכ
 ::~(j;iו:



.. 

בליםאיצרסגמהרש"ארשיי םגטרףסנהדריזשכיעיפרקסיתותעארכ
 ~~ן~~מ 1מ]ידזננכגל)כו~גגלfכוסכ;גfווכrוגומגוfוי •ט'גוו~סוכסגככחבל :גוfכיך]ווקfכג~ווגזווכויגסויזוויס . 6 ~ כt-וס 6כג~מג~ובמסרס,וק~ •חמי
 I (: 'p q(זח~,קוכ,גס~גכזוי~מסכיוfכתוו 5מ ~ו~~גסזרממגסוכמסוכוסומרסכמגכוrווrויגכוכו'גמרוזוןרש :~כי~מrוסגבחגסויגג'pומסוייגפווכוגומיו,גג
 ~וכגגופיוס~וכויגזוגווכו 5סוככ"חוסרfכ~מ,סנוןגכ 5ממו ~ו~ס~ומכוווונכוס~ ~ו~מגן~פוגככוסממג~סכרר •מ~וו~וי~כרגוווסוכר'
יוסףידוכ'וכפו~מוומככנכגמכוו~fכ~מרמוfכגויסוע~ וp'כ!ככfכרווגו~מווממכfכגוככרמוכוfכגכז~~רוכורווכfכמככננרגכיוכרנכווכfכfכננ

 : Iמפרקמזרינאכ'מסמסיןגוסיסווכמרסגכורסרון~גמוכפונכג roככיונו'ונכןכגוס

 :מ'עכיודףק'מבמזרמגוום~ווכז"מנכמוגנכווווסגוגמ"סלאכילהלאומאיהשמיןובעוףא)(רבאישתת"שמאימכוכfכוגוfכומווסור~כוווסור'מרכו
 ~,,-פוןגו' Sגוכסברוfכזוועוגוסגמםוסכ'גואיוניבהומלאכהבניועופות •למלאכהלאגי~וקמכנכימוגרכגווגוווו ~ :tסונכ iנכ

נאוניסחדושי~מכרגווסובכrוסגפויורוספון 5גקעג~סמון tiומרגניגוןגמורזון tiרגרכ~
נמקונחככגודוורמס ~ 5גקוכזרזכ ~ 5מק~וfכמרסכגויג tiס'באווזיודשהונארבגר[רכה](רכא)כרבעיוס tiמנכגוו~ינכגרמימ~וונכוסמכfכ
ר tכגםמס<ו cומכו,סס f1כופוו 5וככרווסמנגנמווומנכונ(שם)/ש Iתמהויהורהברבייופילרכיותרננוליזכנכוגןווגגיויךייגממוסויוס rPנrרכfו

נו.''סמ :tסזמכ'ורזfואכזומסוס~קוומפגומרסנגיוםונלאתוייליה)(מיבעיההואהרומשתחיהובכלננכוגוגםיוגמוגגריגממוfכוגיגמגסור
t t 'וססו(דברrק::ס 'ו, 

דסכומרזממ(מסמ(גמ i:!כמר\ס~גםrכסגומוססמסגמס'יו'אחבלאומרמנפיאבזר"שדתני'דאתאהואנחש :גוג'יומ(fכג'ינגומ(ממfויגמ]וסfכ
ומכממכ::רסוסר Cכולאוfכמו .וכו 5נגכגוכןווככfכךס'יו'יללללללמיוחכמגוג'יגfכוסרווכםח,וfכומו'יובכל

ר Cפחו .(,סוממג'נו'יזגורו ~וג'סוכפסוגוןמכfכגגוואמא·שאםהעו iמשאבד.גדושמשע:ההיאומסגי~י 51גמגfכג~כנוגמו
 ~~~ו~(ו~זח g ~~;מומוםנק~גומוונכמוןגומגווכווסמזמניםהיומישראלואחדאחדכל tt,tנחנתקללכורגמסוכמגמג'י ,קממוגמסכfכוחוו;
מ(מכ'זוזמ, .סכי '''סוגמ"םגןגגמרסגמק((גכ ti'יוואחד 1לצפומשנרומ)אחדטוביםנחשיםשנילו :נמוונכגגוגוגחקגג i:!קורססוממגfכגס
 ~;;כ~ממ~~ב~( ~;~גווממו ][מפ"קסוע'ינמס'נומ 5גוופנדלכונים](פנרלפיז)[לולהביאלדרוםמשנרוגסוומכגגג ]י'~מו[ i:![ג iPספ ,חבל

כמוtזרסורח(נכמיד :t'יקגקוכקורסזיכוג'יגמרס'יו'י tiמזותשזנפשיליזכ)אלאעורולאטובו'ומרנליו'טובים'יפסוגגומו'יומנכו 5ו[קבג](מנג'י)
נרמסויומר .ו(עמשן Iוגסכגרנווסגכגמרסונגוסגוס'יו'ללסמסגכגו~קנו~גוכרויסגעוגסכמ

ככככמסר :t(פרו:וגרווספון 5 ~גמומיזכןנעגמו~סכווגרוגינתועפרבוומוציאזנבומתתחרצועהומכןסססנדלני(, .'ווכ'סמכרנדוג
(ממרחפיכוכו:ר ] [ל

.וסחסבסמכסמהסממומסמכ"נסמונעגוזוווסוכסגתקגקגתימאבזיהודהרביהיהמיתיבי •חורבתווכר'יומי,מכממנסו~ו:צולי!עונ'י
 ·מכימוכמברסרחזנגמומ'יי~ו;ךוכו~ס~מח~ךנזוכוךעגוהיוהיהעדזבנזמיפב 1הראשואדםאומרנמפו~,נהסי :וזווומנ'ימומ;מרכ;

מיככנכ('"כגמ"רי 1 1 1 1 1 1  ,ס~נניסייזכיוררמפסו(יוס~ווומממבכ;ונ(ווס'יו(ווהציץייזלוומצנניזבשרלוצוליזהשרתמלאכיססמנכוגורופיןנכ(ננרוס.רועי P(מגגו:
ומי"' 1 ,(;כו:רומומםגנוגמרנכפוומ 5ג'יוגריזכנותזומונכ'י 5רבבשרדח,םבוונתiכנאכבודווראהנחשנו .מ~יוןנ").(מ"נגiרוג i ~וכסקסוכפי
"יסובו .(מכו( :ורו"קונו'ממג;ונכפוכמק"מסק~קג • I I • :מימג'יוס{מרףחסוו"גוסגמו

 ·סמימזנמגרנחסי mוט"גר;עוףסימנוס~פוווסאסרמוהיוררבשראיכאומי •השמיםמזהיורד
 ' P (ס Iijיס f 'P) iחלל

וג!מיסזסכיקמכסגפוווס'יגמונסז'י'ימעס'ינככון"חוךהנךביהעיפנבאורחאאזיקאהוהפתאחבזשמעוזדרביהאכיאיזהשמים
 ~-מגכסממג;נקססופונס~עוףסומנוסנחיתולטרףשואניםהכפיריםקי)(תחליםאמרבאפיהנהמיקאוהוואריותא
איתןאחבתונקס'יתפג'ינדוךנןזוגפrכמ pר"ממוועלהבעומדרשא[לביואתאאייתישבקוהוחדאאכלוהחראאטמאתאנ)תרתי

מזמחמרזחרונרמסור"גמיס ,t:Aיוכןז'ינגגגוכונכגו •ייילי ]
ר'מפ(יגי(חכו'נrכ"סמוגטוףסומניסססגפוווס •םהשמ 1מורדטמאדברהאזאמרוטהורדבראוזההואמטאדבר
ס tירו(וtזר::כוממוונמוו'יון 5מונמ ti'יfכרסממנסעומדיזוכו']. 1וקורעירנליהזעלעומדיז[והדייניזוכו'הדיזננמרנפיםקא]סדף

פ"גנכ Cמורסנכ(רfנן'לל
 (חר:ו'(ו:נמכרסג'יסן Iכוםמממור Sממגגסוכfכגגנקסוהואיואבאואהורב)(שופטיםקראראמראמיבריצחקא"רמנ"

 יו(('/וככןמכמיסוכוכומקכג'יין 5מוסבfוכערוףיוכ 5'יומכוכמעלויקםאליךליאלהיםדבראהודויאמרלבדולואשרהמקרהבעלייתיושג
כינינכמסיר!:ומיססו~ו'יסמ'מעממממחרתוסגזווחומפכתולילילללילי

 ~~~~מס~~~ו~~~~~ד'יוווככערףוit'יגו'ימכוכגגפוווסמכוגאאדעאונכרשהואמואבךמוזענומהוחומרקםרבראוהה_פא
מו::ס!בנחזו(סומומגמקננ'יגfכמוגומ'יסגטוףס'יו'יגו"סויבאית)(מיבדכתיבמנ"לקורעיז •עאכ"והמפורשושם.ישראלעמדבכינוי
 :t "חוכסגירמ(, c '(גסו[ונוסמגגסמfכגגכ",סוו'יו'ימפ;מיבנדיםקרועיחזקיהואלהמזכיר :rאפןבזויואחהפופרושבנאחלקיהבזאליקים
ז)'(דכזכברכומfכסללל

(כנכרס (Iכח 1)חי'מגגסכותנמכוכמfכגגנקסג"ר'ימקריעהקריעהאתיאאבהוא"רמנ"מאחיזר)א.ורבשקהדבריאתןוינידו
מ~ 1 ~; ~ר~ר~~כ~סומ tiכערפוומכוככגפוווסמכוכו'יייוכאביאבימצעקוהוארואהואלישעב)(מיבהתםוכתיבבנריםקרועיהכאכתיב
ס cמ(נוכוסחורכרגמוררג 1כממינכ~סגערףס~ו'יר"ס •קרעיםלשניםויקרעםבבנריוויחזקעורראהוולאופרשיוישראלרכב

 C 'ודרוחרו:::יללללל
מח Iiוכ .ממורסוי :םעוקרועיםשהזמדמקרעיםת"ומהקרעים 1שהיורעאינישניםויקרעםשנארמממשמעב ,

וז Ii (ממור;סז"(מב ilגיעיןיע
רמזחימירו!בס

בז;זמיכח(וחרסימעחזחס/'(נחינכ(רנחמר(מימר מ~'(ומכעמקוזסנממרמחכ( (~חנסזמ'~כזר'מיחיבי :ר tכ(חכו((ומומרסיסחזסכ!:כיכנכרחוסנכרמיססנכו(סכ( Iiכנכי(
רסנכנגו(ו:בtוכמכגנימוחריסיסמסמכמינכ(כימו cנימחרמי('מחמוספומיומ Cר,מנכיקרחכ'זח .ר Cכ(וכו(יוסו:רממ(חכיוסיוסיסנכזוכנוכ pמ'וו cסרמחזסחומרמימחבוייכז"
כפי iחfוורסס,מסזנ~סרכיוווע"(מכעחר,זסfוףייו Cסיסוזמי Iחמכרממ,(,וזכפ( ("חוכ,ר tכוכמ(קמורממרינוסח (' Iוגמימומכר.וכממחכ(דמ~כסחנכככעיכ ' Pמו Ii(פמ"ק"ק
 pככ"רכח~ב'כ t "מ ו(.כעיף!:ומגיססכפיריסארט :~fככיסכגפריממס C "מכממ,כיס!:נפכסמימומגר(מפוקיוחמיו:ריחממכיסממ:ימככוכחכוככסמיתכ"נוכמ~יכסכ!:רון :tרסמכמדססומר

 • ::וכ1ממורסססויגגסומתנמו::כ ~'חמכחבחרס!:ו(עממ,ורעסמיסרסי eו:יערודוחכענככמוו:ו:ו::סיסכיוו"יכ"מיכיסרממסכסמנמימ!:ניכממממ,ומ"~עכ'כמסורממ,כיונפכדמפיכו
t: ו(מנזננונכדגנכו(סכ«מימססיסחנוח'כנמו::גוכתקנחחמ'כ!:רסיחזסמעחקוזססיסז;וfסיו(פי:!t: ומייס!:סמפכ<ו(פירגוגווננמממכערוף!:ימכחמי(עיףומגיסf)וגגוI fו" c נסfזחיממ

(דףמ(קבפ'(קננז :כחכו(כזיממתיכבטכמימ :tממ(;וכנככסוסחיערפומ\::ימברןס Iiס ס('(' C(ומרר Cחפמ,מג(מכמיס'םמ pכfומירז~וסכרוחיסכ(ממנווסחכי(מזסמעח :tחמר
fומרר"fרמר )'בח Hכיוסףעץ

כ(גססומכעכ(רג(תורתנמסבתיקיןמן Sבכנ'יעויחרין Sיס'ינfונג[וקווסמו::מענחס,תמגנו;:יווגפו::ייעגונמוגינינמ'יומובגפו::ן'ימ, ,וו i:!במtכתמגנו'מנבוו::'יגפו::
 ~~':;מ ~ f ~~ב~זrוו::סבtכורס'יגtכוב'ס'יככויסגנוירמ,קו::'יגבגוי,מנמייעולא :מ"ס)מו s ,בו::רו'יבו::וגפו::קוויו::סיסמבו::רןתנוקו::ימומינןנומומכמ'ירס

כנוכוסר :tמסנממרייע·כמגמיככויסמיגסמיותרו::סגמיוכמומ' ,גמ'וגמיסססגtכבסמיותרכמסרסעכ'ו::ומכו::גו::'יוו'יוורסקרויומןו::מי[מבו::ר[תנוק iימובמ,[יס Sו::ר
וגו'רמרססמו:כס'נ'יקבקווין /גוגביס'יעובר'נכגו'ס"גןנכגוימכמ'וגנןכמו::ממוטמ'יניויממויגןו'יגי .גכובר'ס Sטרמטוסמנמ .וסמסוסיס Sו i:!וסעכסזו'ירו

כככסיחומרססכיגfומככ .מ'יוונוממר'יג'ןכי'גוו'י'יסג'נויסכגככנמירמיג'יובכטנוסכוקס,וברןמו::וסבוסתרויס Sו::רוסגימרףו::חיע'יוסבפרקבגריחות
 ~; tמוס IiC ~ מ~~~;; .מניןנימנ'ייסרנרני'ירקממרגגו'מכמנוסוגירנמרמ'יורפיר'ינתרןכרכגי[ Pתרגוסונביטרfומותעונ'י·fוב[טססנררנ\ן :~וקסמיןכרסמטוס

ממ-ממורססז'(מרמנורין Sגיגויfונמירעוכfומ"קט .גיגוימנfוו::מעוכמ~מימרנ'סגירממוגן'ייס~חסמבכ , 1 "כו S"'1ומבטרכו 1וכ' Sמחיש :(בכרון) 1ובירכו'
חכ( •(מירמחיכ'י'יגתוניסגיגויסוכמ'ימיוחרו::סנמיורבכמ,גוגכוכיסעוכותס Pוית :tרכסרגמוקfוות Pנכוימס Sמו'ימרןסית'ימוגי .תיקוןו::וסרי, S'יי'יוכמנפ;יו

t:i רוJS כביכפגוממו'גזיוז-נעימtוקנכעמחסו::כממומכמ .וסבrופ'בועתנfj ח :!"מ(פ'יינ'יקכקורמסן)וטסיסבגיגו''יייןכבגיגןימכמידעוכמרמרקמוסמוו'יתכ' c נסf
זח"ייע";גזרנ-
מורסרס"נונס;כס •נעהעןצוי) .לייש S!ייטעב) •~ור rכ /, p /אנהענגעןנ) .ש~קקעןאיחזח) , 1מגרוחמה
דמכורסכומריוג;וגודע" ; Iכסומו::עפי"יגfופיו::נענמויס:נעוסק~גוניסזכעונזונכוזכגו(,הסיגגכfועוגררי";זכריfו"רדגריזממכיףכססרימזfויממ Iרמ,;:יגימ Cו' ; Iנ"ויככ"עס Iוגפ'!:גע

'I ~ודמניבסfו'פ P 'tבירוס"וגג)"עס'(זcניו Pכנ'מוס' Ii 'גמ(ןס(יתכס D יC מויסזמ«<'רו::מכ(ח~ורt נכסכוכניסכעוגדפ"בנכ~"I כ"סןכ ;:ן"כמ:נוד<מfיP וכיג~"נrגמ:ום מ~';מ<מדן""מכן~י}f 
, , 



ססגרףסנחרריזשכיעיפרקמיתותארנעתוספות 86ייסףיד

וא"זו~קרוע:חייבfויגוגוגניסעוגרימפיסססגרגמרכס. frו[השוסעוכנרעוןגס'')וורג rרגמי'(סופIכיס;סמרמי,ט'.כמסמיססס:ינרסחףכל :פ'כדמי~סכסא
ומ,ןגנ;ומסמגו .ס rס Jנזססיס]:מומייסימכרגסקס.ע~קיעוסרי :רמ;סומנמירי;מוכירר;מונונס'רגרגוכחכמרגרכון :כי!! תת,,:!:גדניג f1 1 1כמ C 1(מטכגיםכ«ורrכב
 ·קרעיס"ננרגכנתסלא :מימומורייבי~רוןע~יסןמוע~מכ"רמ,מממהרשאH :י'נז"רייו"קד
גכוניסעונרי .במירימי : iמנ"ממירמ,ס rסמ~פימרי'יססרנר;פי •ט'ס"ססמסמףגגרס"מט'סגעסכוןוי"ואלסלא : "pורומעמ~ממ :iל qז י::{יג"ה

ממידנוסמקככ\ןגג":ימיווודס tiעפינרענעייןטפרכגגכ"דודמייר~ס ...-
 :קרעיסוככוסגבדגכגממכמדקממראזכרההשומעשמואלאמריהודהרבנאמרשםסמסמףדגכקממ' tiדר"מכמגני:יג l\יוונאוניסחדושי
סומס rסמן rוכ.מר\רנגרכי;מואלאוא"תלמרועחייבאינוכוכביםהעובדמפיגנכיגסגיימסככמככיןר:י\\גוו,"מ t:i'ו t:iיגז t ~ר;~~ ";~~~
וס'סננרג~רגמככ~fכמסוסיועיגןרגמ 1למסמגמעסוכסמןכועקרגג\:יוויינרסיוו{גז ."::מים
ג"ניסעוכרעגי,יעיןנ"רמן rכנג <rאמריהודהרבואמרהיהמומרישרארבשקהמ Sגגמסממירכרורמיסעטןסכרמ"גתיממכזיורחמרני
ריס-.;כמסכסעגוו.ויז':אלסלאוfנגוכיבלבדהמיוחדשםעלאלאקורעי!אי!שמואל;מנסומסמ\ורמגמגעמרו;מוגךכ{וס 1!ן;נרחנחממ,
ללל Iמנר{ונחרוכ Cממ::י גרנרס\מפוסו t:i;נמיינסקב"'גפרוכמבתרווייהוחייאדר'יגאופאדכינויאפקיגחגמןמ Sסגמסמוור t:iוממיורי-גסננכככ •מסיייז

מנמנ:י.fוףרי-ג:ילאלחות :מוויחייבאינוהזהבזמ!אזכרההשומעחייאא//רד]:ימרןמת 'י:ג rככרניסוטמותכמכ:יות .רי Cכ!:ררכ!:מר
 f1 1ו 1מ ~ 1מס fנפיס Cיקובכןד
:ירסועדייו :ע;יססוקנ;ומריסהבגדכלנתמלאכ!אומראתהאישאםלמרועמגסיניסיסיו;:יותו\,וכחומ;ווכתנתי :Iתרוןפנ

ממ .מנר\ן:שאיוייקרנרכמ .יק rינככיל 1רנ\סרעמס rססרמכו'סכוג"גמרזסררחזרסי .{מנכנס
fומםמכייןגריןכרחנססמכגיסכוליפקירימ)מימישראאילימאממאזקרעיםסמומייסוfכמסס Iסעינרע'זמעונריכרוגתי::י, b'tר\

מרrכיסמס~ימסוגסכסעורססמכ~\סבשםואיכוכביםמעובדפשיטאאלאהאיכגרוןמסיו:: rוער"כירס::יסגנססםגמגס ;~ג~ח ר~; מ;;~~
 •סרסעל : ) rג'ו(רףק Wכמגרממיייןבזמווש"מבכנוילאואלאגמירימיהמיוחדעס;מכימומרממ:ירמ:ימסססממרכחרחומפיכו .כונ{

כ:ירוניכסמוקמיגןומסכרממ 5סגרגככ :שו/מחייבמעימראהאדלאהואהזהכ Sכ:יתגס t:iמרגfוובו' ~ rסעססמתוחינוסככמסםמחס
ג:יסיגסנוס;מעכוסגככסג:ירניןג'ז'לו' 1ללייסנךמת:יס:יריכקסב'~:י t:iמסממרגערס~כןח Gמוו;גככגנ

~ f, רוים~נו;~ C :'~ כומרfוכיf;ומורססורר:לנוגרססמסוסגכורורשבהעואואמאוחנזארףקאו::ממ:יוסכוחן:יעסממעס· 
סיר rסו"'יין"יר rס "'וfמ~fכעגסר~מישראלשלשונאיהםנתחייבומכימומ"גכססכמ,סיגמומימעמירכינרח::י.וכגזמכומ
;;~ :t ~ t, ~~~~ i ;~ גיוכי'יעכייסS ~ כr יסווכ:יt:i ואאלמלאאומריםאחריםכתנאיכליהומכfl מגממ;גוג~סרסגככממגגוכמוI כ:י
כמומ:יכו .כק;גגובת :עכי'יסמ:ירבוכליהישראלשלשונאיהםנתחייבושבהעלוךכוגמתסממ:יוגו':יע;ויר :tמסממרו~מרוגי .סחימז

 :סגi:י rWעססעגנקרמתימ vובכסירשמיםשםהמשףתכלוהלא IIיוחאיב!רו/של flאגיירכוכמגכככממוכמנ:ייג;סגכ;ותגח ~~מ~מס~~יח.נ:ג~
נרגי,עכגרעגגונכרגתח •קורסבלתי ) (שנאומ!העולםנע""'ראחרודרנור'מו'ס f,jוכסתוףוכגכיסכענורתגככמג, )'כיח c(כרמ

:י Iגרמ,ו::תעירכהמ Sכיר:יייוג rכותרככשמות , I• 1,.1ל~כנחג{סבןפן
סיעי .מ t:iממכעיגכולא :קרמ :הרבהלאלהותשאיווכ)בהעלוךאשריב)ם W (ל Hתמהאלאלבדולה' .כמימזזנמכרוכמ
 : rכומר;סגו;יג;ו ;ו::כגקייססתעשהאבשהואנפשהשתצאקודםמ!הבהמהאוכמניזתניאשםקבתחג{חטכ tנררו f1 1 1כ 1לללנכוכ tסריזוסומ
דםועדיי!בשרתאכלולאהדםעלתאכלולאאחר.דברהדםעלתאכלולאים)(ןירקאל IIתכנכ{ו{ח(בןמען
לללללדנקןכוn.ר . {\גחי םנהדרי!מני!ראומרריע •הםדעותאכאתו'בו'דהרוגיעלמברי!ב)שאי!מני!גאומרדוסארבי •בשרקמסי.מןמכימוסר

ימורהסוררלב!אזהרהיובח!א'ור •הדםעלתאכלולאתוולהיוםאותוכלכלוםטועמי!שאי!הנפשאתשהרגו :ו~;מ ,~ tרז ~ו~~
 " :הדםעלתאכלולאתוולמני!כו::ר.כחכי{מפ'יוIלרו

לללכחכררקו f-,pוכוכח ונשבע"שבועהויתחייבשמאכוכביםהעובדעםשותפותשיעשהאדםאסורדשמואאבוהאמרעיבשםקבוכבמרח .~מימז
אוולבקלנבובתעולאאתאפיך.כיעלישמעלאכג)אמרה(שמותוהתורהשלוכוכביםבעבודת !;~~ם ~~~י:~ מ~~~

עבודתכליוחנ!או'רהכיאו,לתזכירולאאחריםאלהיםושם(שם)כתיבוהאאילבקלנבואו,למרבתוהיכארבא iכנ.ז( •כר fיין
לללמ,כו'גיר fנססוכרגו כנחמ!.אוורנבוקורסבכרעמן)ע'ה "Iככדכתיבהיכאכתיבאשמהוהאהזכירמותרבתורההכתובהכוכביםגזוע{ .:ונ::חר

יכלו(כי)לאיחדוכרעוקרםונבוקורסבלכרעדכתיבדשריאכוכביודעבודתמליצנותאחוץהאסיראליצנותא ~~; '\; ~ 5 :~;~
יעקבעייוכנכסמכומ tחמרוו{fב
גכומרחנ~{עיכגרחיחמכיזסרובינכנמחמכ~יזחיזזn.רזוק~{חוחככיס.וח"קנגדו 'ס{כ{חיר OOו::נסנכוכםמזנעקרוד'ח"ים tו::פחמף tמסכנוהלאמסכוחכי .מדםכני

מניזחן"רע"ר :ריכידיענמחיסו::מ,נזחחריםגממיסנסתמנ{רחויזסז Cמןחז : tבכ'כיעכ'דףכנכיככזחי'סנכנןדומג~ענ{(מוזכח{כדו~'יןננמיזכחיכונרכנכניזת 5נמקנ!:תנס
 qככןרחמרעjכו fC} }'fברריבכנרמס .גנןסעונכמיזמ,ז c tסנסמח!:רסבונכנסדריז 'ר.nדונרחססחנניםחחמגריו ו,מ:! '" Cריר!: P •ר"גרסןגיענמכריזו::מ,ומני! •ר Cסכמכינחמסור
ףעץי~ףי~ף m ~ W.ק~ לסו f •םימדננ  , , • 1.,1 •ס fכ ' 1סנר"ס ~~i:יגיגויסרגס ~ I~עגחכחינגו .וכי Iככ ו~~אא :חייס)(חויחוגו :tננכפרונחדסחופרו::" .ג{יסרמנ c' }Cזס::ונמ,נחח"נוכסע{וו tוןאלמלא א"'" "

:כוי'ן,כוכיס Iסעונר rJגוי Iככגו l\ י:I iוכ Iככ~fוו ~~~רק~מו ~י:iוכחויi:י. Iגמייגתוגמחוחמרנממיס!:סרי fבכ"תי 1ח Cונ .רמ nנדנרמסוסו t:::רסינבמריכjד::יכ"סכןונןס t ~ r:ר pומ
=יו~ניס :tיגמכ l\חו=ימנר"=יןמ,יוכיסנג~~גמיר~יג=יוכוס :tנג~:ן:כני:ן .סנכב{מחו Cבכססנרכערכנורחיוס,גחי .ממכריסכענומ:ר jחנס'ס rויחמרומרן fו.נמפןר"כנ

 , , , , , l 'ממגסכסחנכומו Cכtיקרק .ב"ורס rננכ'סיסכוונחסח Cנ'ע rמגרנגנכרכוכנס (נ
 ·נססג~קי :tערגוקi:י ו('~ררייןfווחכירומק~ג,גכי l't רר;,,?מ,יןכפרקגיזוז tככמורס Cכמפורסיתוףננוt:זממרוירכבמנעיקרנכפוריחפכונמחוכי :t .רמכ :t ' ~~מ~ו:פ;~ ~~~ו~~

סי~סקנגכוכי'עןכרינi:יןקורזכ'ן :tמוח :tס :tכ l\ח Iן t:J Jככ JJקר~סס :tכומכון cכ t: "Cסרגנר.גיימוף cכרקכווט :tמןתומופחס rמיזכח"מממכם .רכיסחניזנריוסירני
גיוכיעגקרעיגן ~~רסו~ י:iזי:iכזמןועגיפח"ס)(חווח"~i:יגיוכיס 1 י:I iסימ{:ויםנור cמוגן .חכימכימחנכיםמותיסחעור cכמכמורניםוז cננוסחחכ:ווממרםיומנזרכיtכס
 ·ו~כגויגכוכיסעןרכענמורעיוריככז"ןמכנוג'i:ינגר,נרגממ~~וס wמחזכ fגג{סנjכוכממוונחמיסבמור.כחכסוחסיתסכחמתרכנכ\<רככוונמוחיכחכיו.קרוכיםסווזכו::כחון c"רמ

 • \ Iלל ~כווגחסגממחבמורסג"עכחיסורכו Cנכמ,ךוג{ס .מסןכ~נסברינסמןכימזרוסכזגחתחוסכ!:רנו
נ~ ~מי:tiiר .. י:I iגג ,~י :t 'נ tiמ,i:יסגו tiנו l\גחחכi:יענון tiן~יואמאקאכיויממרו .{נרן{נכגנרקוגוונחס .נמורכחנסומסמנcודססע'רוכונחנפיממרסחנ

~וסמחון Iןגמיכ ',י:iנו .~חירכני י:iינi:יקכחפוi:יו titiגגמיי י:iיכi:יקכ,פרורק .רכיסוז cכנממרו.וכחממכריםסע{ור cח'!:רחנח{כ,ךס f •כיסממירחסכוונח ~~כ~רמ~נ ~~~
יחכרןסחפוסו :t~פיגוו'ממרוגמי,חיכונמ . jמגi:י' י:i~מןי~מווגןזכחו Iןוככ{גככ"ססיקכנונמכזיממרן{מ~מסכו Cחכי •'~רחנחתנתסבכומ;:יוגכוגריחחוסר Cבנם:יווזכו

סגחןכ Pר Pמפועןר 'ונןi:יעגןךי tiמרמ~ :t 'מ~i:יין י:i~מ~ססוממרןעמו :סנכומר)(מ{חכגר{עבנוכונתםסיססע"ררק •יחוף ;C {ח"נודס'!:רמנ cטמר C 'ח"כמזמכרנככ:ירו r'יו
חפוi:יו Pןכ~חרןגi:י .~כיי~ון'זנחןןגן .נכיי~ן ~~~iit:יחחון~מכחח~i:י :tפיר~ןחחוו tiו'קממר 1 '~וכמחיוגi:י ~~וfחפו"ן P~מ pע~ ~~ר ti 'ענ((מרעסמוסרס rונס' .גחי
 :(חימ)i:יע~וןר tiמ ~~י ti 'מ~i:יין י:i~מוממיןסוח : CכIוכ ,כח

מגינחסור hבככנכו
ו'נמזו •רpבכיםסכגי~מנמןחרמן'גו~יסף bמ!:ר:נמ!:מגוכ:נרtי fכמם tסככר:נח{חחססחיכןכ,פקירי {חר:!'ניכוינחסוסמו fוביחןמי •כן'אזכרההשיםעחניבחאופfונמ".כמימזמכר
 :כרחו fכחנרס~ ז,מ:!כ"בכמגו tור pמסוו::םרמנ t ' .בכמדננדום Cסככנוי ::Jמומכמ{ומנכגכוומסןרס'כנמזס eס
 .נעגעןשפייזע Cג .געליסטעטנ) .רפייאייסגעלאססען.ח)ירגסן.חסת ..סמימוכמ Cר,כרככ
- .tברסז"נרכז

 ~'כrנפסח{חכסונםמזנערייחחרורגרמים Cם :tחiוף cג{כמומח '"כ Cרממרןווכככ,ס'!:רחככ cנכיסס Cרנמח"נונכעכוך Cוח·וחנמנמ:ארמר":ועו{כ)רח 1I1) cמממסיפז'כרר, p,-נח 6 {ו{חfויג
נ'ג) q(ד f "מבכ r "ע ס:!י::דjז"כ{ 'וככו:ח nגיפ'"מ <fסרג'כ~כ"פןרבכ .פגכבכ{גוןן{ןמכפרסנו {«ס '"כ)"נכח"(פכמ Cכ Cמ' Cנכ" {",ו{פ'דח"מסרן:; " (1 •רסכס Jlנמכן;נאש\ןיאיתואחתב

 : מIי::כויי' ",,{ןכחנמי I;I~ח ,{מ m"מוגני בt( 'וI"מכ",Iוניי\ונס-

רשייי



יוסףידמרמהרש/~שרי" טסרףסכחרריזשביעיפרקמיתותארבע
 :עינד"פגו:נחא י:: r tiפיוו '"תtר::יחרוכנינ::יוגספנ" ," tiפובכי'כו'וtכוגיח:לעגלותוקג"טוכגי.ירנfכוווכווו tiטכוינורו :מנגכיח tiבכנניסגכנ •חווגיחלעגלות

ti :בכנכובככיוחגנכיונכווו• ti וכסריו. :כוויכוסגרחיכיןככסti וכ::ייוti גבכופי'חיסH יניכובכניומטווכנכויוחti כוניגיס::ייוti בכוכ'יחחגנונכוחti" [ : ...ו 
גאוניםחרושיכי::י ti rע"גי Sערנכמו,חןכוח::יוסיפו tiו::יייגו .גו'נחןכוחיוסיופועתח[נכגס]:כבורי~נכנכגו)ננ::י tiחו tiננוכגרבככנכחיס tiגיו tiיכו.יבמו:רו:עליו

~tכ ~ ~.~ 
וגמ' .ר:!כס;מכסוסוי::י Sנכי::יח "ti rבכרנכוrכ (1וrכ tiכבכוח'ח'גככ::יסוזרסיפונ\יס ti rבכ"כניהכ::יסנס\יוחיוגיגוזרחייס ,נבכרכמוג Iכ::יןומבכ/ tiוובכיבכנכוחיומוי ti.וכגנרו ( 1 (

רנממממו' מ,.,ויוי::יי\יק\י tiוגגגחנק::יוגו::י rti 'נגיסוגו :בגץווו tiגרומנו::יהגגי tiמועי
 ~~~~כ~';;'~מ(~ז~ננכ/'סנ'חHנחיגוףגנכוניס 5גגנחנוגסינורואוזביתלענלות ),(הושעוכתיבמשאמלט::ייו tiיחיסנבכג,נגיס. ..Dימrכמרעיני(
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 ;'::קר~ :hl ' ~~~;ניס 5ערנכוהוקכ":עושין tiגפוכפוג\יןחליקומתוךמוציאהשזוכרהבשעהבכיסוי\ימגיגכווגגווכונ\יסיו tiווכוכסוכמrררי\יו
כיחןכרנסכחכוסחניס 5ענחוכגספיוו\יוח .וכ'ונכגגוכיריויםענאדםזובחי(וים)מאי •ומנשקהומחבקהנןחפז rl1ע\יכונכויסג\יסוחווכויס

וחי "' C ,רסויז I'Iוכ\ייו tiיו"כנכיגי\ירגעיכקוחרנ\ימיכומריםשהיואמירבידבייצקחא"רישקו!נחו rסוfרחווכסנכעחרכ.זובחי :ווג'
וכממחסנסרקמ'וס 1 ." 1 " 1"ל 'וסfכמכווסחוס cמנכנכוןגע('חו j (ס(ריוקגסעוסיוחנכוגחאתביזומרעיממו!בבעליעיניהםנותניםוכגוחו I (; •יסקוןיםעב :רס I (\י

fויוו :lם I'Iסכי I'Iכ'ורנכוחוו\י 5וו tiגמונכגכ 5עוז-גחגפום'''יייילי .י\,גוכינעיחרס:לזנוחק\ו ti 'גגגנגיס
גםחרחיםסים:כחנפסווורק"פtהי"נגוrכ.:סכות !Iוק'אותםזדומעמהםעצבדמותםועושםהענ\יגגוענגיסמווכויס\יוכוכויס\יסגיס-

פי'כומ,ומ·וויוו cככחפווחי\יעס\יrכוגנוגחרנכוחנככגיסשראוכיוזלחוץאותםומוציאיםאבוסיהםבצד :ג\יסנכיגס 5בככוח rכמחגסקיו tiוג
מוcחרסןכוtוכימכיל

כמככ,ווווסחסנסחפווחי\י::יייוגונוגחכנכי tiכירוו::יחגווואומריםבה!וממשמשי!אחריהםרצי!אותם .נוגחסוכחחחו tiבכנככואנשי
 ~~וס~~~כוכי~~;ם.~גקוח::יחוגנוכ rtiכוגנונrכ::ייחוסוגחאמרלועצמוויזבחיבאבךחפץכוכביםעבודתנוfומו[מומומ]נכככיסנספומחרפסוק

ti נסגחויגיו.סיגti כוזעגליםאדםזובחיהאירבאועםוונעוי::יווכוווiכוז][ענליםישiיררנכפי'סוכ\יש::p" ומti נמדרו:דחיחמכקדיסחיןכ::יוחינכח
fוככיפסוקגככ '- Cוגרונכס tiגוכוו::יוחמו 5כוחיו tiגפי Iל Iללליגגונריו.\ייותרנגולת : rגג"ג\יס

כמסגו'חכסיוכינמ,גגנכו~יוכומ!:fiוינכמגנכי tiוניוואתהזובחכרבאארמאי'אמיבעיאדםזבוחקוויוגחוגנוגחכוס tiונגמוננוגrכנכוrכ iג
 ~~מכד:' 1 ~~';~רו\י"קנכפיו .גגנ 6וזרננחןואתס: tiחהקריבנדולדורוןלואומריןכוכביןלעכודתבנו.נוחמ rעחמ. 1'רנרחא :גוגחסגוח
ס Cנמעסכיגור'ככמד'ייוו rנמסגיוחיוגן I1כוכגחונ ti ס"\יז)(טיברבאמריהודהא"ר •לווישקיבאלועכקוחמכי::יקרי rו::יבכמו 5גנקווי

!j גככנכו 5כומיוj : חוגנחנכורגנחנככ~ו~יחניהוומאיבנותסכותאתעשובבלואנשי.גככנבחןr כti ונודכ~ ~~מ~::יככנ~~~~~ 
כו "<:'מ,יתכיו rגנחוחיחיוכנכסוו::ייגיו tiנכוח~וגנחניחוומאיגלנעשוכונשיורתננולתחחמ::ירו .גוכוי::יגי~רארר :גונח

כיחכfוחמייסח,סיסעעוונחי ' rנכ ';ו tiפ 6וע"גונrכי ו"' r 'ראתתאא י::י~ tiמו tiנכעג,ו 1וכסגי tiווכגנרוגויו iמ
סו:<כfנ cוקו,ו:כנד'רמרווככןארר :-itסוןכ::יוג"ןס~ימניהוומאיאשימאאתעשוחמתאנשי •תרננול.וכ::ירונכגןומוו:ארר 5גגגגענכוו 1ו' 5

::ווfנסדנרוי I'Iר eעככל
וכמסימידגכוcוווכגנרנכ~רו ti '''tiפווכ'.כעבכיגמכנכוי'רתתקואתנבחזאתעשווהעוים •קרחאברחאעשות :מרגויוממגגונכווכגוכrכfכ
"fומיוסגככחמירויון tiנככרחררפי'וור/'קוכ'~רגויושורפיםוהספרוים(שם) •וחמורכלבניחוומאי :::יספוויסגנכו j!נמורפו tiכ .גוכו

 ~;כ; ~~ו {:',!~;;נכנוחיו::יבכגיוח tiנכון tiכ::יוח tiעבכוגי::ילאדרמלךבאשבנותיחם)(ואתבניחםאתנכחוגרמ::י 5יו tiקןכג::י.חי::יםלמנררא
ti ימ::ti נונובכר::יti ~נעti ו::יסגיסj נ • ,ילילr ~ 'יחווכ::ti יוכןיכי''רכריסננ::ייחכח::י 5 י::~ווI'I מ,כי

וכ'כסדגרומרח Cענכ::יוכיפיס tiיו tiוגגווננוו~rרכוכ::יו~סוחסוסהפרדניהוומאיספרויםהאךוענמיוג Sוכ rונמחנווגע j!~מוו~יונכרנכ~
 ~~;ד~ I'I'?,;t כ;~:;~~ימ רll'רrג Sן\י~מרססrככגיrכבנןחסוענמלךבטעינאמ)לרמיהליהדאדראדרמלךוגמנמס~ענירנוגמחנס[גחונ]

חחד,כגככמויר JI tiגנכ"~גגווit~ומ tiנ tiח ti tiו'\יננוו~יהודהמלךחזקיהאףברובאג).למריהלי'דעניג::יחי'י:אלאקי::יו rחמגמנוגויגו 5נכ
 ;~ r :חחו;י;נוי ~:~חנוחכפוקיניק-רנכחומנוומנו tiו"אמושסכתהאלאכ!לולעשותאביובקשחוקפווו 5 ' י::,~ tiנפר::יסימ.עויוחג::יס
ו:סיימד iמכממיו,ו'יו.ח tiכופרעגרו tiגחוח\ינו::יווחכוחיויודעיםרבאמריחודחרבאמרסלמנדראחוו::יבכוכגככפרוקמנכוובכויוחבככ

 ~«וכוסוכעיוכגכוכחrכו 5כ::יוכרין S::ינככוחף tiחררנככו , ",' • ~חכ,::יעריזחבככיכויחווגומכנכעכיוג
tב :tגכב:כסייכו ו~(כמוענרו tiונככמג~וכגנכןכעיג~ו tiנבכועבדוולאממששאי!בהכוכביבעבודתישראלגכי::יסכזכור :וס 5 ,הקפןנמבכ'rו
כ~ כ~;ר~נf ס~;י~~גווין 5~מגןסמףעגוככן::יומ tiכסוסעריותלהםלהתיראלאכוכביםעבודתיו~גינכנוג::יס::ייו tiנכע tiוכ .נחוחס rמ

וימסזו eוfו'יק:;ןדמ:<מנו tiח ti~מגובכנרווע"גנמגחנכ\יגנוכו~כזכור )ז'(ירס'המשרשיארבמתיבבפרהסיאגכועגגיענועיוגו tiס'גמרסעגי~ס
 ~~נf '',~~חכ~~ י;;;~[בתר :ורו'pוחרסגחrכ 5 י::חגכיח::יו rtiלושישכאדםאלעזרוא"רונו'מזבחותםבניהםנגי::יסוכו rגנכע tiנכו~כיגמגחגווו rוכ

נד~יוכ\fו(ו " 1;חכק Pגפרגנכיו::י::ייח •וגורמגיקושמעתאביחדאביiכוד)בתרבנועלנ)גענועי! :יוי::יס tiוחכחוזוס rמגירח rכ~סרונכ::י
וזם(רסבכ" r.cממ'חי י::י{ונכfכרנחכנכח י:: ti"גכי::יי rרחחח ., I 1 •נ::ירו t1גר tiחחר • י::\כרחניקובתר
סו::י"כי~ןוfוו~דני 6נכינכ\ופכ\ tiנגקיןכגח::יורח~חסו::יוחגלוליכםפנריעלפגריכםאתונתתי )כו(ייירא:תפוחיבככי::יןחיכחןחקפ::ינכו Sנכע

 :;~ f~וגו~; ~,~;~ : N(fני::יוקנrכוךמניוקגוtכקמיוכ'מ,גמרעבס)תפוחיעלמחזרהיההצדיקאליהואמרו
!'כיסםנכו Piחכ:ו'ס'ממשפחהא"לאתהשמפחהמאיזהא/ולבאשפהומוטלתפוחשהיהתינוקמצאאחתפעםשבירושלים

כךיכ'סנfודנויוכfוללללללל  וf!(וfוIכרסווחיונויבוחישאתהדרנמדרמאניאםא"מזכניחוץואאוומשפחהמאותהנשתיירוםכיהאמראניוניתפ
כ" 5וו, I 'כ;(~חחויעקבעיון

\ \ L L_ !::>'tסויקוממיים ב
D דמ,ו"קc I'I ויכוfכו::רסנוסכסד'וממסכ"וממעונסמדסנרסג,מנסכסי' 'סיסir 5סנס C וכדגככיי~כויי/לגכגייסווסכייומ,סס~חסיי,דיוס,(נני:וס!:ונמדמיסי"יוp ז'ו,יקמייוrm ויf:tנlfנוD קנ\לוסו

גו' ',וfכדנויעכי:ום : :I 'עימ'סמיכ/ל eועי'וחוג'טיע'fו.גייופ :!כ::וונסיו ;Oרחגמtומפכיוו :Iימ :Iמקד"י\גו:פי'ייח"ע I'Iענייוג'ינ Cחקכו.מו 5עויונחיוס:ינאחומוממעכיוככוסדסוככפיכססכפיס
חופריסיס'fוםחנכיוסף iע'

 ~,~~כי~'~~כ,בייןר S!בבן!:זי~וכ:דומ ::rסיר!:" '''קדףונמו~יןפ'רסייעי' .םלםנרראטווגת~תרככו~תקוריןוכ~סכוסעונייןסיותובגו~ת~דוכות .תרננו'תקב
כמ-!:עדייו,יווכןסדרrופ,מווכמיייסונכייו .סומג Sדוגגיכסוגיכספיסעיימוסדט ' Sוכעסחורfנפוומיסעסרככו~יסחסדוכותמ~'יסגטפרפירפוקיוריייורס .נכוח

תכ'ססס'מחקניי :יוטףנעז 'כ 'סי נ;:ן'~ :חפרוחיסובסייותכונ .ט:וירחקכרבנו~תססכו~תכסתרסימוטווכת
יfווכוכחכסיסכחדוול-ל-ל--

 ו)(מכוחינוי jנייענע·נעשיי~חיננערפ:זןס)~םםען·~נעשי)כי)וומו./לוJ:יtיןיסיזעחנזוכט.נ)שטרייט.איןנ)רייטען'טר~נען.~םטמ)מןנריתהם
קניו וf(~ןיסי;ו וf}fונ(נ(יס pמסיי 'נומכ:ויסס'מכניומ,ןסיק,מומייםכ #5 ,מ"fוכחניםרויפי' mוכןס \<Iכ( ו('וfנ":כ י'' "~ו 11:1נו" :I\ <כי ISםm o'מו 'סי IS{ו"יוfויוחhיי'~כיססך( י::י~'

• 



'ררtסרסגרףםנחרריזשביעיפרקסיתותואבעשאי W--טר 88ביוםואצר
:ריקס .tAיכיכוי~ס )נ"'נוכרגר(,וכו!;הוק . tה :כפוזוי'וכו .רבכגיוגנפ IJס,רמוכרי'~סמונכר ~'~מכ~גיויוכרודמ,יו .'"מניונוכרושלאמרר."שאריה ]מ(

ביא :ג:כיב~נרונ~ככסתבמגסי .נדונולקב :יסרמנגגי .ויזע~;וונו'רמנ tjיסמג:ו~\\רכקס'וכנמרומגיונרנר~יורנ.י:רירכק ]וf [~נזונ ).ל~~מ פ~~(רד.~ל
 ]ימ~[היינו :ק Wגנ~מ~גמועק~ Sונרכזונסון~וימרמיון tjבנ .כיימגנמינרקדקרג'.יסממורנמנסי~ס]ממי'סק:אל IIורויסור~דסומק"ססנרבי ____

ונקבנ Iריג 5 'מ:ר.נרגףמנרמביסלקבולי :נוכקדסו •נכימי'רמזורגי:גיככונו'ס'rכfכונרוכקונכוסגממרקרמגי",וממפורס'סמממורוכמיקממרייסףדי
 ·כוו'נבכיגןמי~ילא :גובכנסגר ,רממרררטס~וני"-ווכ~יגומסמנכנכסגין :עימס tר(טעמא

יוכ'יונכיו:רנהמ[יתכי:רקפו:ר 5ימנוכמשמעיוםככלאמורא"להיןל IIאלמראתחניס,כמיגזנפמfכוםגפנכו'כ\\חנ\\ח ~
וכבכוכ'"אמת "'ס \ • ,גאוביםהדישי  'י. :, J 'וכיין...רסררנוכ,היס ] [ל /וליליו 5טרוכוכם~וריו 5 'ננ'י rסוחנסfווכמ

סרגרסטוכזובהקג~בכוכיס...מסגיסמגיסדרףואמרארחחנוחאהשראר" 5 ,נסכזססכוירנrוונוכסנ::ימיהןממימ,מנ~ע~יסס
~מנר tj .יr"מג'סו jAינ i::וחתמונסנקולמדוהושלאה'נשםלהזכירלאכיהמו)(עסוס ,י::,מדנמממ:כ::יוממסונ.ייקרממגומ ;~;~~,~~~ו ז;רן\~;

}fווחומנשקהמחיקויראתוהוציאמיוואמואביווע\י 5::ירסוהר::יח"כנעיגןמנרמונמ~ס::יכר'ן' 5גיס וfבכמססזווהסעגרייעסומסגיסג
מריכנוריאמ ]ל[לכס,רחכי'{fוווfו 1 י::  . :זווהמיחנמקגמסארץירתאוונפהכרימושנבקע'ערומחבקהעכירומfכר tjננסזו"וד\\ו,נימדיןנימ~קכ~ו~ןיסי::י וf;גס

 •דמכרfנרוראער:.סניביתא :קטואתונתתישנאמרמחלמייםעליההואונפלםכfנוכרוכנוfנר~וfנרוכרfנבוריfנועכיו(ממ :Iכ(ימחוס!:מח
 •קייססfניף:אבראבכופרמסנקנrכממ) • ,ל Iילילוגכגנננןכבנמכ~ידס'fכמוfנסנמכדכרוחע!:רמ ~,גג~
מגניוזורממ 5נווכבככגוסקונfנתסומף •כיחראביקובתר tיכםונפנריעפנריכםגנכסגיסספעונוהסכנממויןוככנגפסן ::~~ע~;~,~~ r;ג
ר 5 'ז~ו .ע~ ::t::ירזאת :וכחרגתככ,אלהיהםמאיה'אלנדולבקולtכ)ויזעקות"ש(נחסיהנוףיממוןנב::יס ::tנו 6הנוקו;רס I:i,1:iנס'ימיד {,<מרfו: 1 ":<::

כ;רזוכתסיס ::tגחבכזרי::יובננומתסרע[יונתן)(יוחנ!)רביתימאואייהורהא"ראמור"מדי'נטו-fוונ~רער S ,מהסייfו l"ב ::tייממ:ימ~כ{ויחיז
 i 1 " , , "ע~וfומרין Iעסזכור

חנשיהעריות:רענירה.ט;סגי:נימלהיכלא Cוקליאנלביתאוארחובאהייוננייאכייאמניסיחר"מגכומריןחיןפרק ;!""נזס ,חנ~;מו{מויIכ; I ר:: 1 י::
חוכוספסקגן.ומהוןווכ'יונכיןחנ:רfנמארעייהונלישראלואנלינחולצרי""'יאי""'"~לינחוומהססכמוכיוכענסכנפירנריססIכיחחגכיי<חסזכורוסע~

בעו Iנכנ,נד:אוסגקנותכריס"נסוניד rס •• , • 1 " , 11,;\ "ג'יומר"סמrכורכיrכנ-סממ~ס-וrכ"ס~מסממרקיסיס(ן
ס ::tמכח).גהנק ::ftו(ונמיומfננמכיבכזומאלא rליהבתיחכלום jנינמרקדהואועדיין רכt::fו;כמיגAינןס"נ~ י::רוי::; ;כS rי ~ו~~כ,;~\~'~~, 1 ;~

 •;רכזו I:iמילא :ניוסבירככיס ::tי::יביאנריחולאבעינואיהולאאנראלקבולימקרמו!רנ'"כמכמימר'fוונו'::ירעו;רירק'ןיסיסו;fוחככי
כ::ןס iקוגמורומססיומוחן,כו cסמ.נבתרלו) t!בפרקביומאנדאיתאניןוכתיחעד(ונו'בעינןAיעוהיר I:iמסונfוי::יןרנניגהוכוטטווז~ ;;: fנכר;~(וד ~~

 כf~'סנמ .פנגfכלנעו :ממ 5מכפסקובעונתעניתאיומאתלתאיתביניהראביiלוככממו::יסירומיוגו',זוומרו::יג::יונו'~ימרסי''ן "ו::י
~ I: וI ורכיסfמונעיסמסנמכריעניר::יכמקוססונטי ...יילל 1נהקןסקכ::יו'נירססגפרסןי'ונו'סמנו!:גו

עיכיוסנכו .כעיגיסכחליבהו :עריומנחבכת,וה jרעאמרקתקאפהונפרחמי-וכ!::פטפ~פתrכוונססויסווכ'ר\ג 5 'ע~יסס iסמ,גוירמ
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חבכובמורוחובמוכונקריבתסמ,נרידכfנקדשימביתדנוראכנוריאנפקאמתחקב"ה,רגפבכנחמעסירג "כינ\גוכס ::t~מ~ספס Iחו 'iפ I~ימ
תררי(.ובגרס]:מיסכfוסת::יוfומחנרסיצראהיינולישראלנביאלהואמרהקדשיםופעונהי"::ירבכיסיס ::tנכע ,ג::!דסייוג ;;~ ח;ו~~~~ '~~~

כוןסטעיסממנסנין ::tומכנען~בנד"ס Cאישתמיטגליהדקתפסיבהדיככיסכדעבורתרודfו'מבומרוסומ~ן'ר 5ס'סגרממע',ומ~ cיסס Iגוסגיגורfו
משמיארילמאנעבידהיכיאמרופרסימאהבארבעקליאואזלמיניהביניתא ~דר'בןר;רי;~;;~מכIר:ס~~':וע~יזו:~ר' fp ~ ; ~ , ~ '; ~ r';זךג~ג
רכתייהקושייףבאבראוכמיוהראבראנדודאשדיוהנניאאיהעמרחמיסוהר::יזמנ"כ::יהורסססיחתגניןמכ~כ:ומפומס'ממ ,ל"לל • J 1 , • ..י' 1.1 " , .. ,גסנ«זו 'וfנ::סיר
העופרתאנואתוישלךהאיפהתוךאלאותהוישלךהרשעהזאתה)ויאמר(זכדיחסגחירסגיזוונזרכהוכריfננמrכ"וועס 5סר~גמרינס',פרימס
מיענביייןלל ~ t 1" lמ_ .. "מ_ס lגג~גס!!כרומו רחוכדעבירהאיצרארחמי I(הוארצוועתהואיאמריפיהאIכעג,('רי ר;..',,הורסוע ,;מ~סיןס' ',כוfזונר

אשכחוולאלחולה*)יומאבתביעתאאיבעויומיתלתאחבשוהבידייהואיממרונז\יננמריגהמוטטונמ tjננכגיןמ 5קנכ~יססקיכ~ווו::ו
אהנילעיניהכחלינהויהבילאסרקיעאפלנאפלנאנינעונעביךהיכיאמרי ~~קנממ lדמ~:כו;ו'נ/ונכמקוכייזער~דמרסו :~:י {~~~~כ ~;~~~
ל ;י:: ;"::יוגירה"ינורקווכומ~מ~ח "ןרו:)ומר בוככיםבעונרתמעשהאווריהורהרבאמרבקרובתיה]אינישאינרוארביהסככרוגרוכסקמיססנכינ~כrייןי ~עכס :1י"וח

ותעכורתלךמחליהאשהההיאתעמוראםאמרהביותרחולהשהיתהאחתונרוכמינכובניכיר rס::יועודכייס r י:: ~ cרכעיסס(ממייגי
' C ~רמ, I כמיסI: ר, , 
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ססIכיrכיגפסי~כfוגס'~נכנתחט::יומגו'מכניזכורעכרו lאוכלי!תרדיןד)ושותילהאמרועובדיסלזובמהלכומריםשאלהלפעורשהניעהררטיוען;וונו'גרונבקונויזער\נביו~fוכ:ותפומ 'י::
תעמרולאלחוליהאשהההיאשתחזורמוטכארמהבפניהומתריזיזשכר ,מנננכנווסן Iי::ייס וf~רק
 '''אבכלגרסרטי~ )"'וחלכהגרס ~':!ר )* ..,ססמבכפיכנרוכקורבריס ~'"ע~יכסקכ~ו~מ
ניימכייא ";cוזמניסוכועגיןfונ::יי::יסכן Iמגגי :eר'מכ~

~?,~' ~ t ני::יונמגו'מי~;ז ~~סfס 5 'י::נססילסקב"ס.סניירכ'געיגו'i' כר •ונו'יר..עותיימסרכנכ"ס"בכני\גfרסמנכמ,יס,מיגסרוסוכ'זנפקמשבפלווכI\ כוכי\גt 
ריורקו 5וקנכו ::tר::יייגונ.ךסיתממהגיונו'סכמכנבכנריק 5וממס::ינרונ::יככסמדמגסיזופנתסנסוףמרכהינז::י::ירךסנססמ 5וינרברסקנ'סוט::יורסמיס Cס C qממ :Iסמ

כוגויסנ'יסירו jנוידסר" 5 'י::fותנ.ךסיתסמתסחמתסוחכייסףר" 5 ,סזורססנכגובנ.ךנורעניוג::יבחבכגוסכנבכגייק 5ומתסוסמרונ.ךני:גססנכיסמירוווממרו,ו'וריfב
רסייגיכידסדע"זרח 5 ,(מסר tjעדבתנ.ךגיזוסיסגיוסמרכעינ ::tכמ"נסדסגימןססבrכירסכיוןמוהוחרג 5גכס ::tיי-טבכוכfוגrכוג yfמןוכ'מי::יונfונומך ~~~ g ~ו~;~זדס Rונ

סקב'סו r/lדבכרעסנס ::tמrכ tj 'כמןסנננ~'יי 5ס'::יוfורע"זרמ 5ו'נומסייעיןכעסריסבfווכ' י:: 5רוסחרסנררן ::tכמ"דסוכיסנסיו!גסבנככחוטבענורככוגקדי'כמ'כרג'
תריי\\סוממיוורנרנעיננוכfנמר!גונרfנסמיסכסמןגרfנס •רכ'מחתככוניסנעינרמ:מעשה Pו" iונננסרמנ t ,הפוסנוכ!גן 'מג;!נמעטסרפס 5 "ממרמ cמניפ'

 r-:ניסימנו~ייורכ'מrכמנג::ריתפעויננע(גוכמומוכיעריותנ::יסנסתירמנמ r /'עענדוולfנוכמטגסטמ,ובע"זיטרfונ::ייייורעיונעינטfננכר ~'~וסו~ע~; '"נ;~
נבכנורסנימטזסמוfנננרגתטנעריוהסיהרמפגיגפרס',וכסעוסיפ::ימר 5כטסוfופמיכנכיי 5כור .lרכננענוכריס 5ג::ייומננממסכ:גסמ·וירעוניס cמ"כי'יוס

מבוכתייונקזומגמ'שגגריסבוכהמ,סורנכס('גג"גודביקיסמהססמי Iוכהמרותגכ'רקס,וגמכ::ייגסנס'::ירבקיסחבנrכיכזו:גיוככניסעבודממת .r י:: (I ~כימן
~~; ; I: ;~;ס ;; I ~~; 'נככj כריכוג:כייוזוגrמנ::יי::יחl בסיפתגמיבממגיהמונו'וסזנוj כבענמייס 5סכD ויריענמיד 5געורftj ~ יכמ'דסייוג'i ניסjtיריסבכt:: דכומינןP יספין
חהסחג;סמיכ..סבטנ::ירברכט{"וחגכוגתסנכזוגמכדכרrיסנוי'ימסבסססיסנגפירנבענמריס 5::ינ::ייו'ויריסמעננםסירןיוכנסובק{ ::tממו Cודרגוכוחמ"
סרכקיס ____ .ו,ו'ו::גגירכרדרן

ממ 5מין,ווסזענףו)געריססען.אייסג) .פעררכאנט )ג •ינוקםיי Iאכנעשלאססעו )~ •ןגמירחמת ~~:!~יפ ר~~~ כ;~~
 hוrנכימי :tעי'ס Iמ eגריימוו,ו'יכמכנfוו Iממימעייסרנממרי'י'יממ :Iי"!:ינס tממחמריסגגייי Iגיפ~ו:מיססר('ח C"מוממ )'ס q(ומו~'ןמ'דמ"רסfוןכ IIכפגיכמ~מ,ונגיסנIניזמ!:עינריסמומיח
סרנם~<fכסומ!:fביוו ;בfר:!'פי Cר '11תירוזוfבמרגומיס f~ Pכוי~זר:כ"' ;"(ר::כגמ'כ Cמיוממ :tוסו,ו'ו:מfב' Iפכי~ח'כימוייכמוו Cגגכןfב,'םוכן Iממימ '" :Iרפי'ו,ו'רסכס~מ~:נוממ,וו :eעויכח"ך Iמקומ
ו Cע Cר cכמו I:» Pופרעיר :Iסרזרןז,תיגגכסנכומ ICכ Iכיס cממסי::ייוס P-,רסקניסעםסיסיוסייfוiככר '"כ Cזר ~'כI I,זממרי'ס"גוגר'ממורכיוסר Cפחfכדז,מיכמפ:וק l 'ועככחותהי::יק Cמיק סי~:!

סעירכרזרןכפסוקסגוכרו Cפס ::Jגג;מIכ{וסרומוסוו :f~ tבמר I<גסרנס{מ{כומfויוו ,-גוי!:רז-< ?"ככעויסגקרfבווס Cוגג'רסכססות l וf>fויווי ,"גסיס :Iו ICכ Iכיפו flו Iכמתימי m ב:!נ:ויס'::ייגרעטרס :I"גג
מ'גגר Cונוסר''Iכ' :I "מ{רמויt:ססס Iסס Iיןןכ ::Jו::כו ~"( .י'יימ" ooנסדכמיגמרקי«פמר"':נפלייסף)(רחס ~יכסרסגיחרח~'ן Iמס I "יגגייןנגגיf«כומחוסק t:nרקו:סיכחירווחיוס{סססיסוכוס



מחתוספותסדדףםנחדריזשביעיפרקות Jנזירארבעשר"~
~יטי tי~יפ tiגקייוכיכונגיחיפ ti ~"פ .גכוגיפגבכוגד!יגוי!יי!ישלש~קוfו:גוכרוסי~ ~~קחוכוי~יד~גן.רגחיגןיסוחגגי!יאתם : tiחרטנו
 'יי:: ti Iוכ tiכו' י:: Iגת Iדמ[גרכי](גרי")יקט~כז::י 'י::דנרגיכךכח :eכטנכ"וגכסנככזמתכו Iס::יגfומכותסfוכגגכווכר .פעווגננכגצמריםחנ

ונרקי ) i "(דףנרנכות t:iדפק"וכוסףס::יסוכנרך::י'יגווכנדף )ג"; 'ד(טוכמפינכג""רקףג Iפתד Iג;וככ::ירמדכקורג;וכררננכרגס t:iז IIעוכגגמ I י::וכגרג::י
גמ :eס Iסנככנככורתגרתכתור::יס Iפגווכנג::יעוגגפורקכז::י 'י::רכר Iגכמfוס Iג;וכדי::יוגמ י:: IIכ""קרסומ;גיפ::יבכר::י t:iכחותווכוכוחיו t:i Iככ

 Iמחו:!רפט!ינ'רגותוי<",כוגןגרוג::יטרכוקות::יוכרוכקותכתוכוותרכוק

יחוכ~~יות Iעו Iנכמו~וכ Iיגחוכוחכןאינםישראלביתאתם •בכךזרחעבודח~יfוטכחחגfוינוקוח:בסתניתאגן Iומ
iוסונכגו!ימנגנכט~ I וכtifגג Iגכ Iגחפתילכצמידפעורלבעלחנצמדיםכח)(כמוכומי 5מג Iטפחנורמטמעיינוקגפ 5ח

 ~ Iגבופ Iגמוקוכטיפר::י"גוחע"נינו'ליחי'ךוזזיוייוכטגיווכחויויוגו Iמס Iר I;וכ
 י:: Iגחfו Iגגרוג::יכח t:iכגוגוכנככיוכשתיחיכסאבה/הדבקיםואתם )ו(יכויס .[םבטא\יפ::י:יפ::יוכ; t:iוכדכוקנך Iוח
ti חכבן :סרחיסוריסII נס .סi"r. רt:i עגיוחיוגכחסוכגכיסכבכנורתכחוקוכי'הנצמדיםתנא,במתניתאבזוזוהדבוקותתמרותס

גו II י::גוfכוכוכךס Iגוח Iסנרס::יתחוו Iגהדבקיםואתםאשהידיעלכצמידפעורלבעל :פבכווג t:i •כחוטוכריקינח :::ירחוכקוס
רגfוי"fונבכגfכנכיחיקס Iוכגכבכנור!יבסבטאמעשחר II[תממש:דבוקיםבה/אלהיכם .גוכוגושיסכור :וכטנחין .מקלסין

 :גרוג::יחגfו י:: Iנכג Iגיזרונוכסחנוילי //ל :ס Iגכוננכנודח Iוכטרתד Iנוכוסוי
וכ::י Iת .גרוג::ינח t:iונתרנוכלמעביראחתםכוכבעובדתחמורושהשכרסאבז::יוו Iג I י::וכפרטנגוכרח . t:iנחויעביר

 "<מסרfוגרגניסעכררתרוכוגךגירושאכנסעדהמתזלואמרהלפעורשהגיעהכיוז :כעיגו]יתוריי::ירוכקרחיריכפינכנדי
וכנניסגנכנורחדוכוקוכי'גרתוכ""וfוהמתיניאתאףלהאמרשיצאתלאחרואצא .ס Iוכגכענורחנטחווח'גוכוגך[אחר

 י:: Iגגו Iוכוקוכ י::ו"דגfוכ IIיוגרוג::יגfו :eיאמראתהיחודיולאלואמרהואצאשאכנסענורמ Iגוכמוגוקסנוחיינוונכוו I::יענ
נ Iגחוכוגך Iרבנוו Iגס Iגכונגנכנורתבוחטמווiכינחבפניופערנכנס )ליךמאיכפתומאיעג::יגחו::יוויטויך f5וייגfוס Iגכונ

 :גוכוגןfורחיגfוקוחגחו :eרחגמו Iחילליןיייכ) IIIס I(רנונככרו Iג::י lרוכfונגרוג::י
עקינחגו'גחו .ס Iנכוגוכוחגס::י :eוכיםואומרוזסמקםכוכבעבודתמשרתווחסגח י:: :eעחס :eגרכווכוחגחגפקfו

ס .tAיח!ינוכנוךג::יוכוקי::יו Iרחפויך :בכך]לזושעבדואדםהיהלאמעולםרמוגךפטוו.גוכוגןשלאחיינ:גררג::י
וfוrנ"גרפ'~קfווכו י:: :leרגפנח Iחגחגחעדיחיבאינולמולךמזרעוחנותזנמשנחםשוכטופוגfוננןטרוג::ינfו Iגתרווקמ
עוכווכתב' Iכו י:: t:iתקגוכיכח Iעק Iכוכ :וכו/באשויעבירלמולרשימסורגס Iוכחר::ימו Iנעמו::ייוס Iוכגנענררת
רוכרכן Iוכריומכוגפקמ י:: \Iירגעונס ti 'כוכבי/עבודתלשאר '.-~ולמולראחדתניא 'נמומסוו::יגסס::יוחחוקמגחגפקמינככרו
כמ Iחכfו Iעקוכי::יו Iוכוכגכיסגנככורתלל /ל /ייגך Iגפו::ינסקיגסחוקגכ'ר::י I::יקפ

רנויס-סכז::ינעוכרת Iג tiוכורגמרוי Iגוכחייברמואומרשמעוזברעזרבראחנכגי::יס.ט::יוכגיוכ::יו:כלכגהונ]וס;ון
א IIמחרשברן/שאלעזררביאבייאמרפטורלמולרשלאחוכווגמ .חוכורבא :וכוכןוכו :eסקוח
fו Iט::יגעוגסוכוכספ Iרכוקוכו'ס I~רכקאלעזרר/אחדדבראמרוננוסאנטיכזחנינאורןגכוןניגיי::יומיגמעוחירוכוכך 'וfרנו
 :וק"גנרנוס Iמכוגס Iטח י::כי::וfאנטיננוסכזחנינארבידאמרזהאשמעוזב'ר Iגפוו::יגגך Iומוחיגו tiסס Iוק;ווו

ti יוכגע::י::I ג::ינכנעגיווכסו]I וכקגס::יסוכויס[וחיו(ככוכ')תפסהמהמפניאומראנטיננוםבירן/חדתניא]ו::יכגוגווI וכ'.גון
::יחירגקטו CNוחנכג"גכחין t:iוכ t:i"1פויליל'ללל' I ~.חגחוכיחייכגחוכעון tiכוחגככווגר'

ט IIטגחט::יוחוסנגכ/כtגטוןגכככוקגסגוכ Iגויהםואפיעיכוהושהמכרמושוז;תורה Iגפווט Iגח Iו'וכמקנועכוכוגך
חפסו j'בןנכ;וכסס Iגו,ס::יסוכי Iרי::ימסוס'א//בעראיר)מולראמררבאקיסםג)ואפיןצרורג)ר::יךמי Iגמfותחרוכתגיחיןמסיו :leער
 :'(]ןקי I::יור Iג I~כגחותס Iכוכfכטגחגווגווכו/א//רשימסרנועדחייבאינוינאיאן/רע'כ][שס:ררךס Iכוננענורת Iכוכסוהי::י Iמס
במיצעידלבנישרנאאבייאמרה//דהעברהדררשיעבירנועדחייבאינויהודהגרורחגמ::יחוקוכוטיגסטגחכו::י. ..Dי

 :דפוריארתאכמשרואמררבאגיסאמהאיונוראגיסאטהאינורא ~;~כג~:,י;ג~ג : ~ו~י:: מ~,;~ ~~ו~
ואתזילכדרכהאתחלמהכוכביםבעבודתכריתותשלשחנינאבריוסידיאשםו Iנכגווכעניייןווכגןמוכגחו tiו::יחגנג::י
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[דאוליד]ל IIמנשנים)שמונה~וכוןכגיכונזכויגrכסטכוכסטככ,רrכו

בתשבעבתזאתחלא )א'כ II(שמדכתיבאילימא :ורוקסיס Iזמסrסססקרכמוrכויtכןוגו'
 )ב'(שםוכתיכהנילוניאחיתופל Iבאליעס)כג(שםוכתיבי mדאוריהאשתאליעם
 )ג' C(שוכתיג(אהכו)כי)ה'כעכור(ידידיהשמואתויקראהנכיא Iנתכידוישלח

גשורוילךכרחואכשלוםשם)(וכתיבלאכשלוםגוזזיםויהיוימיםלשחביםויהי
המלךופניימיםשנתיםבירושלםאבשלוםוישב )ר' c(שוכתיבשניםג'שםויהי
אלכההמלךאלאבשלוםויאוטשנהארבעיםמקץויהיסן)(שםוכתיבראהלא
לאכיראהאחיתופלו ) c '1(שוכתיב Iכחכרולה'נדרתיאשרנדריאתואשלםנא

כיתואלויצועירוואלכיתואלוילך[ויקם]החמוראתויחבושעצתונעשתה
שלשנותיוכלבותניאימיחםיחצולאומרמהדמיםאנשיבח)(תחל,םוכתיבוינחק
 )דלגותלת Iתלתילחוהויאכמהג IIלאלאאינםאחיתופלושלד l/לאלאאינםדואג



מחא Oמחרשטסרףםנחדריזשמיניפרקומורחםוררבזרש"י
tוגעונתומכיעסנמחיחופככעיכ .וכ'כוחורtונ~מנחורנרוכאברהםנ~ופשו :tונ~tוכעיסכ~סtווכחי"ימי )' 5(ה~נ,סרגחינ ~"ירfכסtוכ
~ןגנון ~ rרמ"וr ~ Jכtומינוכעינורין~יירגעיגויכג,tויס iחח'כי~רנסימכיעסרויותכ'וגכרוtוניסג"ווכחוךtונמ~וגכר t:iכחיי\גפנ tית.ג t:iוריו t:iע

נוס~סמחיס ;tכנעיוכייסמכככמנ Sוכומורירחורכר~דכוו'רמחיחופכחתיכמח'פחו!רגכומי .עכויירתגחמtוניוהיחידל :גמ~ t\ t:iוגע'וכח
יוסףיד();נכסנס tiמחרכעיכורוכחניומוגו~רוכוחוררמכר~ס~דגנוו ~ r.. rרfכי:אשתכחוט~י~נירוחכיוכיווחרtוכ~ייווחרtויס ' rנעוכרtויר..תמיו
רכfו{ם Iעסדר •וו ti~ימכירתמחרוכירtוחחעכי fiרמ'מוכיר.מחיחופ~מוכירגחוכניורחחררגכ

 i'וכרככ :I't'1כרמבוכסחנרוכרtוסרכקוכוג~וייכ 5כוווכוכוגדלושיתעשריםלחופשמ)שלמהדחוחשכע(כעיוכיו)יס t:iחרוח'tונ~גח'מ~יעס :כייפק qסו
סדי'{קוט .{ימיוסitסרגמיחסנ~ tiוכיפתו~ iנוסחtונ~וחדחדדכלאישתכחענורילתלתאשניתרתיוח'tונס 'ח~tוכעגח~ו~ירומכיבכס

ינותת{מי :t'רו .כמ~גכוגת(יומרגס rמתי ~ rנעינוייסלילילייריס tiחרוח'ניס tiכח'גע t:iוכתtויס iמ
 ; .r : ;~~; ;{:~חרtויסמ'ררכ ~ t:iקמוסנ~עינורידאונתשעהותרוימאד,ממאדאו_תמנניס:ראירתגא tiג"ו~ייכוכס tiנ ti~גיר:רו
 :עיכעיו qזנ'נגרר'גיו ti 'rכוc;מחגחיס tiס~~עינויסחיאנריאדאתתאמשוםנשיתאולידשנעונתכיימס~:ויותררג~ס ti.מ~ימגרימ

 •{יוכ Cר Dריכיגעיר~מכוי~ ~יוt~~יומו~ירמרtויסמחכאאלאמעיקראולדלח,חויאדחאתדע ~ tiדמג Hרע •ותדע :ריע r~סווכוכ~ית
 :דיס :tקרנמ#ר

 ~.ררויוחרגעיוכוכמיטפי~רקרקחכוכורמאתחולידרתחתרחתולדותואלחיא)(כראשיתוכרכע ti~גח ~~~וסדהא :מוכ:וי:ר
באוניסחדשויוככוחר~fכוחרעגח'רfו~ירוכויס tiמ "j'רלכרורtוככת~וכרמו:רו .כככס tiככקככיס

t:i רמוגכרt:i כומכיסוורגתיכti כרןי.סו~יררככעיקרממנחורבדוואנרחםהרןואתנחוראתאנרםסיגרככתיfכויחרמנרםסו'קחגרגתינכככגסת
1כוס'חגמח!זיןרכככג\יככע t:iרככיסגסומכימגגסמניבדולאנרחםאנמצאשנחמחרזנדולונחורשנחככנמורגרו;:אברהם;מסוהמג;מ:ר Iכ

 {«יוזfו'ס I:jי 1
ti חג~.ככרקמti כייקימ ~י;יכti ו~י:רסמיסג~נרו;סונחוראנרםויקח(שם)וכתינמחרןשניםשתימ:וכתיכf;מנרססר~ננכורע"גמ}fי:ק וt: 'חיד

חכוחרגדו{סcיכוככ"ירכעיוכוכמיטפי~רקרקגעי~מולמהשרהזוינםחיצקחוא//רובוןנשיםלחםח tiמס ti .יס tiנכ~סגוחוימגיסויקח
רמfומ:כtc:כמוננימ f1כ 1מ " " 1ממ קטןרסןדסמכוחרו;יךניס ti ~ ti ס;ו,.<'ךרג~רי~גייח(ן I (דכתיבוחיינונרח//משסוכהנ)ינסהשמהנמראב~יוכתוכ;ג~גחוי tPוס tiויי t:iניס

כרוftוכסמ :tח"{םכןוםנסניס tiםחיוכ~וברו~רמגי~סל Iליל Iשכחיסכסמגממיסכסומכיככגגסמכי
ק~סיכסכע{fוןיסג~כ tiנסכעיכויס tiוגעיכוי~<םככ~ג~הנקושמעשרהראתאמראשרכנא)(םמחוס iזוטרמיס:רילמא t:iזוסרוויסכס

חןגדו~כסcיחכרגממרכסמרחייס;יסנ,חר~כ"ר ;" 5יויפול ) 1 '(םשוכתינניופיהסכיןשהכלינסהד//אכונחככיניס:ויהי iti'tiכ iמ 1 ~.וסיוסימי נמקןמכו Pיעסcו rיסג~ If.ווכנ~ו נ·רtirקחגוכ:רוריךקשישג)כמחונו'נלנוויאמרויצחקפניועת'/קכו ס·~ tiנמחר .נס tiממוה tiחוכ S ~~ ~ל ,
{פב'עירכ S ~{חחורכייסכ Nnרסרגייעייווכ!י~ tiתרתיומאבוהוקשיששניו,עשרמשראברחםנס tiוכמrככוסס .rכו t:i ~~מת~ו~ידםנס
כיחס,כיחנסכירכ 11 1מ--'מ 1

סcייס..זכ' Sעןת Cנרגחtוי~רסיי~זגיון ;כו'~סרמוקיסאולדחבתמניהרןלשרח~\לדהכיאשתכחשנין ::ווכגו;חרנחיס tiד tiפג j( (הויו;ד
חתכנרדכיויותמכו~fוומ]וכיחוחר l/פגרמוכיי'מכרססמחי tl. , I Iנדונו~ומ:ו,מ,נ .~וסוחוהיוממ:וכר

הכרםס'גח Oכנו::מעכיוונמו "j'יככוגחגככסי~םס~וזגרסודררגהוהדאחוהזוטאאנרהםדילמאממאיירר tiכוננחנ~ tiכiכ'pורג;י tiמ 5ככ::וגוכככ
 ~ו~יג~~~~;ו ;~~;יככרע"גוירמםרפתכוסףכחויככילהוחשינדקאתדעלהוחשינקאחכמתזקטו"ככ t:iמנמכס t:iממ'יכוסי'י:יכככ,ג
,גחכןמחר !ג{יסגס:'"ימtורסי~מגמוtויסגר~ r ו~~חמשנזנחויהיח)(שםדכתינחכמתןדררקראנמכיסtוניוו:רי:ריווכה'/ק~יס";וגס
 ~~~סמ ~~~מ ן~~ .וכ' 1חגוכחררומנמ .~tוגיוק"כברשםיתפואתחםאתשםאתנחויולדשנהמאות(וfגוכיו :כסוחםיכחגמתווזיןמהיגיר

ע{יוו:ימחיככחייכס rוכירעמיוכfכrנ'וfו'rו ס/'מ~גחגשםנמצאשנהמיפתנדולוחםשנהחמםבדול~כסוףחסוג ti~יחמ'/גחיוכסכהוספו:ר
ככfווס Cמוןת f ,מ :t '(תק'וכגורגוכמס tiמ~בדו~~וfוסיפחל

יסגסגמוגמיני!רפערטגרו~מכ~וכ.רנחרiי..חיכסגסעמיםהיחוחמנולשנהמאותש'זtנזונח ) 1(שםוכתינשניםנ'מיפתנדול
 .fסכ 6 ס;~~ כ~~נמסitיסג~נ,ר~חינ tiמ~ניסג'מחרארפכשדאתויולדשנהמאתנזשםשםתולדותואלהיא)(שםוכתינהארץ
ו::פירן"כומ bכגדי{tוניסכ'מחררכנרס tiותק"נגןמזקאחכמתןדרראלאחוחשניןותרתיןמאחנרשנחו'סנןהמנולחר.אשנתים
מננ{יי h!נחמכי' fHון 1 1לל גמ::י !:Iןpחרחמיככתקכו rlנחםסי~;~ו;ירמס~:רורי;קמיהלשמעתאאמריתהכהנאא'/רהו.חשינאקחכמתןדררח/נחוחשינ

ח I {'ד (!('מווו~נחיס ~ iקכ'סי~ס titiכזזימ Sכוכ ti ~ג~ ). ם,&!(להמתנינןמהכאאנןלהמתניתומחכאאתוןאמרמנדר,דעאזנידדרב
ד~וחיווטרימנרםסס 1כסבג'גitסק'בוויתפרנכ-כוכמחר

{יכמומ, fוטכויעג" Yויעג"כוכ'וי'"יני..כונמfכר[הוה]שבאיחוחבדולחנדול[יפת]ייפתאחיענרנניכלאניחואנםיולדולשם
דגרו(כג(ככוגחכ

 1{י\ףיי\ףכס{גדו{ומסססיitכ l"1ויס tiוכנרוגמס~:יייחגוכסריןכקרמינ t:iמfג Pרמכרחtויפירככ"ככימ t:iקוגמוי\~ייהומ"ג i;סו,ירס:ר;;ינרמזמסרכנר ק/'כiרכםג:ר
יקכק-עבכויכסכ·ר tiןהפעג";וכ'גritכיסםנסככתfכ 1כס tiמוככר:יימ t:iכםסמססבריל~ומיפחמסיידעמ,כי '/' t:iפרוכחימtובכ""כר"ס .וכ'כמ::,ו tiכרו~יפת :ינו'

 .i ~~פ{~~~וי;ו~~וס tiככו~יירג~נזו,יפחככמחיסימגככורסרמיסרנמונהכככורמכי~ימיתע'/כזכיררכמנמרג.רונככיפזו,יסנככינףכעינמר:רכוכורמדסהככמגיווגווכר
כטפמים::גי fגסיrנפי\רסרfורrימינ~~:רונ ',.<'רםככיפתי",מברו~ויג.מ~קטו ,מ"רמנכ"מ"ס "j'רכוחנוי rוסבפססו~פים'"'יקטוכוגנגינחיכפרrכitוכ'יורערfויני

סכסnנסרמ 'כI{ד:רוכוסיסורכריונסורגגמוערכוכיוכימיגמוכמיחסבגיfכ~מחםיבוחווס tiוכ~וכיוכימ,גמtוסבכי~ממ tiרבוכ'יc;מוומו;כווכגו~ tiרםסדווכימ~יוכר fiומ'
מנ{ :tרס,דנרומ~ס~פסו;טו-iAירוכפיסזיםן/,ועוררויםיווכנכt:עוחמ;מכינייר",ו~יגמב:ימעג,ספ~יב~מי:רגוכורמכמחיו tiגרו~יפ:רכיר rיב~גמקמככירנ~רימ ~~~~ 1 1

1סכס1n!גחר :tממ'כ tומ"גו'~עגוםיסימויtוגגניו~ברוגי!רפ,~יסס~מגרינחווכספיט'"רכסךימוגכויסגרוניפ:ררמחיר~גממ tiררכסרימניסמ,זגירכ-.."יכ'/ירכרי
יכס;וt:סכי fק' כrfיעקבעיון

וט'וסגיומככ{ Cנרס <fוייזוגכחינם :tדכמכ :tוק .ינ :tי/וןמגמחווירןדfומוכוט)ו rמכרכסדנממממאין::גי{ימיכגיע{מIודיין t: qמכגייככ:יססכימיסיעור :tמממיIוופ{ופ:חגיגחינ
 .'ו~ {~~~~' ת~' ~אt:' f hפניככוכדמיחממסגמכרמfוןכמקגכ rכמחרכו{ג'!בוכ!:וfויוים :tכ{כםכוחור וf}fבמfו'ק"ק .חרIוחוכדותאלה :fו{כיםכרני c 'וffוכ c 'גמ!:רפז" ו::"סוf ו:: Sכע

נייt:'מכימי Cוקסנחגמכייןפ{גכיכומנרססכ J'נורותם{נ Cמיו nגכיכר{מגיוןכ PIומן{'דוגדף\(מ{יו :רסןומחכוחרfוחfונרםממויו{רו::כככעים :tנוחרמןיכי{וכי\רסמפסןקמנימ

 Dוr'דח"ימכמנ'סיוסףעץ
מ{כמדגחינגסדוכגrו"חןיפחסיסטנfונפיקfו'גיקfו'ימסטסכ"קוסייפח כ!וt,כ"קוססגמוכמטתמ)ונ,דתונימטכfווטסגתוביסכויוו .~סימטיבקממגמחווררדקט

גןחסוכ'חן{יומסנרר~יפחfומיכוחיבוסמסכגויסיסךמססרחי"ךעחינפימס·כככךטגומטג'ןיחרתי,'ממסבר :בבינ)fו'(מסרסנ"מטונסיחסיב I "חגמחוךרן
\ S \,, כjC פ{כt:דכגמ ס'ם גסדו{ <!מ'מ qזי{'סויומר{יק "( fפכב'ר 1גקח(י"מסמעמסג~פיו~fוסס,(פיfו~חכממרנמגרטירך~גחסגסממיחבחמססגי~רfו Sכממוכנ!גוו~וסוחסןfוינ . סו!;:

ככחניfוחי Sומנזוי fךמקךמ' f:;!תוטקוסיח~חרזגיגיסתיו) ;fג t~כוונק)ומרונח~כרונמ'סויפחסגיסיג'ממותובחמססיסמוכ~סקטוס'מfונח •סכסמfוסכוסיססמכונ
כע{סגחון וhיc: }"fסי~ס~fונפיחונרוחסטךינסיחסיבויפחחtכfובנטוכ)ומגמחוטסיסנפיס .t ~ךסגחוניייון ~'~גמטנכסכמיוסיי" .נסיחטיכחגמת!וךרךfוחינךנ)וגוס

יופתקכיסכממנרסנווניפח 1 '"י~ךקfומריינומנמרfו 1גמסנכענח(fובנרוגס ,rפח'נ pחגמתימגמת!ךרךאלאסס):מי(מסרס jמגמחךרןמיימט,ומטחמfונ,חןניימטכfו
כ~חירז :t{כ'ס Sו \ \ \ ) ,,\ \  ,~ Mו mכגמניוז I1י סי!;:ךמסךט'( (',סרמכ'ןיעח'ו;פי"תיו (ג;רמטמעסיססבמחיי ) fכזרוטויפחיחסססחםיכקfווקרמ .~נטוףמס~יחסיבג'fוחיממ .חסיכק)ו

דמ«"בחייז t: }-Sוימגמו .;ויססכfומיו:;!נךוניפת : fסחוסיח tקוקטסססחחרוכו~ךמגונססממ:עיוחססנוכרסיפתגגובי'ענירחבמטגחכפרס"סמבו)ורמסנפיוסגס
ח'חקדיfון'מ"מ ',מפ" !;:כינמנורמכנ .סבוגר !;:יסרטסטסגותכח'פמ'ספךרענקססמקךימיסמיפחfופי~וטוגfוסחגמחורסס ':;!חוטקוסיח~חרזיסחחרוויסס

יין S{מם :cדע{
רדיר " (1 \יi'מ .עלטערג) .געךעהעוהאט Cב •איבערבלייבט )מז-רגםןמתה-
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 ~'"cדeיכמ,ממןקח
 ,~ס Cקווכז"! Cע'
ימסחיפמקחיחס
~fקמ וC כוסופיפמ'כ

זממס :tק:יוסחוסי
נ ' :tקמדיח ~ ..חך
מכממ :tנרי :tסרק

ויפחסחוע~",מזיר
~ f> נדו~זסחק~יז

כו!ו:ורןנרחן,מו
 . ::ו'עכיו::ססיכזיכ
ז:וחממוסכfומrכמך
מסח ~בדןיפrכ
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סגג~סוימחוגין .כסמ,ן .נמושגגתאחרת:ועודזאתעילויהדכתיבהיינוכאמראתאמי:ום\ייסrכינכ~ז:וומיןםג:ור"ןסרי
 :רקינכנכגנכמכמוסזרווכגמיסורפחמי~נני ]מ[נככגחוrכספרס'''גמוג/ג'
עשירי rפרסין rהנחנמהןאלוססנiכוס'ינכייןככררגיס~ומ:וקיגיןגכנ

יקגרממורקנורrכ:דכתיבורו"ק

ואהבתיפ)(ויקדאאמרמתנהרבשיקיז[דם]לאביומהו iבלהואיגעיאעיבפררףכוןגכג"נכרחובוח iמוסכפרס',ו •סמוכ
מהבהמהומכהאדםמכהאמרחנינאברדימירבכמוךלרעךוג'מככרמכנגחיזכרככםגריןגנכס '''ר!
לללללליקנרמנכורקנורiכון Pכככמב,גכוום משקברי'שביקא.רבפטוררפואהאדםאףמכהפטוררפואהבהמהמכהכמככורכויסiכ 5קקכור~רנכי:ו!רמסמגכ

חבילדילמאכוותאליהלמפתחלבריהשביקלאררבינאנריהמר •סילואליהמסוסמוגגכו!רטוככח!רמםוסו\יייוכ
 :חנקשגגתבנולאושגגתארח •נמיאחרהכיאי •איסורשגגתליהוהוהגרמוגוiכמוiכונ,גין tiממיןכימון
דברממךיפלאכייז)(דכריםשנאמרב"דע"פממראזקזמשנחפורףקבבקגורiכןכ:ועמיקככקפיריןסמיןמגמ

ככקנורrכןfוו!רןככסחיניןו~;גכיס
וכמו~וממכגמורקמנכר
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 .~וק"גמקנורiכ~\י 5נ 5סנחככורקנורזכנוכiכקייסגוגרגבוrיי:ומרנכממורמ
הכותב

אםהכובהמעיקריוצאובזהח"כאיבראובער'הח"בהואאספ'וביבאי'ןשאומדאותוהזא •ב"ד eע'ונמדאזקוהמשבה][בפידושז'יהרמכ"סכתנ
זדונועלשח"ביסידבדיצאהמחלוקתשזהיפייאראםבעד'הח"בתהיאאס.ואמרוי,ימדווכרימדתיבדהכטיםו,דרשווכדדרשתיכד .
שאמדמיידעתהפירותבאוחואשהשקדששמייפיחםאתשגגתרוע'כרתהחודהדי(רשמעוהדיואותויודעיסהסאסהב'דארתוד"ליהסאסדרשמעו

ערלהאיבהשאמרמידעתועלפםורעליהוהבאמקרדשתאינהערלהשהיאעסהאמתוירדעיסעל,ושחררקיםו'אותסממדארזקושיודעיסמהיגידובו
כווכמוכרתח"בובמזידחפאתח"כבשוגגע'יהוהבאמקודשתהיאהרישלמעלהמאותםשראל,!הדברארתוידיעתהכ"דאותואצלאיוראסהראמי

שח"בי!דבדוקדשיומקדשבטומאתממנריתגלגלפמאאוטהודהזההנגעאסההואבדבדמקובל,םהגדולכ"דראסהגדוללב"דהדברשיגיעעדמהם
וצדידדקהואכיהעניוזהודעתקישז"רעדחטאתשגגחוועלבדתזררנועלבפיבוידובודבדשוםכרשמערלאואסהקבלהסויודעיסשהסמהיודיעום
הבאיהיהבקצתהארהקבלהבכללושיתחברוובמעשיםמאודהדבהרחזרושהדיןדובסאוכרלםשיסבימועדאצלםהידועותהתוריותוההיקשותהסברות

בשיחלוקוכ(חםאתשגגתוועלכרתזדרבוע'שח"ביסלדברכסר:ןמסנוהרציאאםשיאמרמהעלשיחלוקרסיכ!לעשרתשיתח"בולהסויאסרוכך
לאיסודאלאיבסו:ןמסנויצאלאואפילוהיקשבושאיומקוב'בפירושעל,הםהמשפפועלירררדאשדהתררהפיעלדחמנאדאמרמסדאזקוהואבסבדאאותו
במצרתב'גמסדאזקויהיהטוטפותובה'מיושהראמצדיהרגעשהאויאוהעיוןא',וןיכיאםבהיקשאותהש'ומייסהדכדזוהתעשהיךיאמרואשר
שנתבארכמובזו'חהמצר"סאינסתנאיסבושנתקכצויפיבלבדזועשהאשדהדבדמו.תסרדלאאסדכ"אח •תעשהשנאמדכדברסשנעשההש'יצרה

השערבזהזבועי'יוגדול,סעיקריסזהחבורינובפתיחתביארנווכברבתלמודכדשיאמרווהראדבמפיכ"דאצלסהמקןבלוזהוושמאלימיולךיגידו
ממראזקןהיותיחכוןלא .כהיקשהלמדואפי'המקובלבפי'שבארנןממהבמהלדשיגיררבלכדההגדהאלאבזהלהסשאיולד'גידואסדולכוקבלנו
ש'כסלדוודאןיוהואנשסעיסשדבריןלפילהודאהשהגיעחכסשיהיהעדח"בשיהאממראזקוהיןתויתכ!ולא •הקבלהסושהואבלבדיןדעיסשהס
אבלהקשההנפלאהדנדאלאממנויפלאשלאסמיוגו'דרבסמךיפלאביעלשח"ביסבדבררסבדאבהיקשהנעשיסבדבריסדינסהפךשידיועדסיתה
מחלוקתכושאי(אמתדיוןאפילרלדוולואסןדלהןראההגיעשלאתלמידעליהסשיחלקבגןולזהדינןמצדשיתגלגלאוחפאתשגגתורע'בדתזדרנר

חרי"ףיעקבעיון
רכי ~ :tקכו Iדכיוו " Cרכוו(מ .חכויסנרר'מ"מסוחפריימירניזקינוי'!ס '" Cר :!:נענ(!:ימו~מ!:חעמי סע<::מ,מרנמ'ומ :t~טיכו~סיסמיכמחמגדרוס C "מ,ככומר!:כע

קכו Iד 'יפ~כןכו'וג~ג~מוע~כמוננחומרומ"חרני Cמיי <::מס C::<מנכרחספיידמוכיחמרמועויחמ Iנו~ק"סכייפעמיס!:כי .כנוגו::<דרקכר::<ככוגוסדרמברה
I מק~מסI ' נמדוי"קיףמ~קכס'ונכ"ו~גמרי ףור::ן':!עיקחיממרמיעויt: ')ו : וfחנוי::<נרמ"מר'סו: 

 : !':!ויקזמס'נס"ק;נכי~כrונrו' Cמסוע"ווחסמנכיגודומ S "ע~עגור~כ~מיריכס Sס <::ר<:: I ן)<::גוי~נכ~!:כיססנמומיכי::<וד~עי~ס I <::.מסח"רכן'לבריהשביקלאדבהכונהאוכ



פחפורףסנהדריזעשירירפקחננחקיז
טווט:ווחח"חגו',טימוטחורוחגג':וחור:וגו'רגו Sגגחrנ"טמטושלאיוטג:אחדועגיחוקככחרוחג:ודככטחעיבירוטכיס ,טס:וי,דיגיוגחיבן
סנכטסנחנפיוכוכנ י::יי::פ'גרחככריגוכורוועכ"מור::יככיככורוככקור :נסיסעורחכפגו::יחוננכוסנכDוס::יככורחוסערi:ויח ,::יגות::יופחחגכג

נכוכי""סו::ירמרומגכ'חור::יכרעסi:ווכ'חנכר Iככחרע Iונחחגמiוגיגו'ח l/ח :ורitמננעווiווגמיונטיסרiו rעגסעכוו ,נכגו I:ונככענ::י ,יוסגיאחד
ככ::יסמ'כרג P?'מווו::יי Iו::יככחנכןכנכמ י:: rו:ו Iבגומ lסi:ו ,יח rנi:וככםכחיאחד
ס i/l:וימגגנכ"טרנויייק rכ"חןכעסגוחןאחדשםהיודיניםבתיושלשהוגו'למשפטבחוכיi:ו 5יח tiבקודי1:ו 5חוi:ו rנכi:ובוזכן

כחווחfכנכחוק"כ: 1מ'נכ:וסנוfכ'ככ,דעחפתחעל[יושב]ואחדהביתהרפתח[יושב]על:באין )ו:i"נ(רף 6יונכגדסו lגדfכנכריג
סi:וורi:ווi:וזקו ,::יכיח ~פמחטעכגו::י

לללל ] [ הםואמרהביתהרפחתשעזהבאיםהגזיתשכתביושבואחדהעזרהו::יוקיקועניוסכעורור l/כונחגקוו Iכע
להםאמרו*)שמעואםחביו-ילכזדווכךלמדתיכךחכירידרשווכךדרשתיכךוכמוווגסמונכוריסנוסנענוחכi:וחוכ

דרשווכךדרשתיכךואומרהעזרהפתחשעללאותןבאיםואלו)(אלולאוואםi:ויפחחסעכו::יר l/גכטגעירור l/וגר::ימ
לב//דבאי'ואלואלולאוואםלהםאמרושמעואםחכירילמדווכךלמדתיכךחבירי:תלמידחחכ:ופוגעיןגוט::ירי::יביח

דזנ,קוםמןיז)(רכריםשנא'ישראללכליוצאהתורהשמשםהגזיתשבלשכתהגדולג::יוומ:וi:וכיעטכfכחכנכירכעסיח ,ט::יוו::י
ל::ינריכככ/ד mוגסגעירוכ'/רעככויינק הורהואםפטורלומדשהיהכדרךולמדושנהעירוחזרה'יבחראשרההואפוכירגגחוכנ::יו::ייי::ירו Iנעווכורוסחנו
עדחייבא~נווגו'שומעלבלתיבזדוןיעשהאשרוהאיש(וטם)שנא'חייבלעשותכ::י l\וככמו:וחור::יi:וירמר"עככסנכיןסמין
 :קולוחומרונמצאפטורלעשותשהורהתלמידלעשותשיורהכגמ':גדממרי'ד l/כגונכומחi:ונכופכממגמ

בישראלמחלוקתמרביןהיולאמתחלהיוסירבימארתניאעיבפחרףקכגע~ייסrכl:ומיוי,חונכרקיכוחומרונמצא
לללערכ) l/ג(סיוכ::יג::יורמ::ירומיסמוגי הגזיתשכתביושביםואחדשבעיםשדיןביתאאכפווכריקכגוגעס::יסג:ומרכעוסכוסי::יח

יושבואחדהביתהרפתחעליושבאחדושלשהעשריםשלדיניןבתיושניס:ועסנכפניגחיג,יישבים :::ימיח:וןנכ
הדברהוצרךישראלעיירותבכליושביםכ"כשלדיניםבתיושארהעזרהפחתעל:וי Iסכמנ Vמנכטג:וג:וסר 5 •ו"קוסרכ

שסומךלזהבאיםלאוואםלהםאמרושמעואםשבעירומב"דשואללשאולי I:ו:וגווiוגח tiטכגגדיוגייטכיןנרמין
ששםהגזיתללשכתבאיםעדוכו'הכיתהרפתחשעללזהבאיםלאוואםלהםאמרושמעואםלעירו

נשאלהכחילמ)יושביםטוביםוכימיםובשבתותהערביםביןשלתמידעדשחרשלמתמידיושבים
טהרוהמטהריןרכוטמאו jהמטמאירבולמניןעומדיןלאוואםלהםאמרושמעואםכפניהםשאלה
משם •תורותכשתיתורהונעשיתכישראלמחלוקתרבוצורכןכלשמשושלאוהללשמאיתלמידימשרכו
כעירודייןיהאהימנונוחההבריותודעתכרךג)ושפלחכםשהואמיכלמקומותככלושולחיןכותבין

*( S ") גנכ:וגי'גןאוסריםI: כסJ: גנכJ: ןבככיןתP ן"'ע: 
הכיתב

ספביאווטכחהאוההיכותטעותסרררהסחיוקתשבפיהוחושכסשהספיחהוראהאיסורעכירותכ'עכרהבהכיתוספותשזהבהמראהוהורהשעכרויIכי
סהכירביספישסעייאשכחאיכקביתיטעהיהשביאמתקכיסהםשאחר,חיסרוניהתח"כשאיביהסאסרכזהיכא ,חסיתהסןבפטרמחראהאגיםיר
שיאיהיישסאיתימידיסשרכישנאמרמהזהעיראיהייכיאישמיעשצרירעייעכידטיטפיתה'פטירת"דעליעכירתפיייןאיןהאימרסד"תבד"ס
דכרזהתיריתכשתיתירהיבעשיתכישראימחייקתרבתהצירכוכישסשיכהיראהאיתםיכטיהיאאכלכהםכחייבידה tבשרפטיר,אמריח"בר"ס
אשרכאבשיםיפיגםעיקריםכירייאיושכילישאיוסידברייהיאסגינהר Hבמיתתחייבאיניילפיכרעבירהשהיאשיידהעדת"דע'יעבורש"כמ
הזאתכאמיבהיהאמיןשהביאייחמיבטישואזהוכ'המציתמהםבתקב'יכפירהר"עתפיליואיואמראםאבלעשהמציתשכוסימייהרגש'איפי

מצאןשהםבת'סידהנמצאיםחכמיםבדבריהסתכליתימיעוטהיאהנפסדתשנסתפקלIכיהיטבהעניוזהידעממראזקושהואמצריאמיושהואמצרירר.ג
המקיבליםהעירקיםביוהפרשנתניייאאסתהיאמשהמפיהמקוב'הפי'שכיממראבזקובתלמורשאומריםסיזהוחושביםהעביוזהמהחכמיםרביםעי

ספקביבריכניסאיאתהאכיכעיוואיתםשייציאיהעניביםתולדיתיכיושך~אהתבאיאיתיישייםיכשלאכויכתבאיכןי"~שהכןשיאמרערתייבאיבי
ביטל,ןראייריםביטייןכ"יאחהביתאתסכבדיןבאמרםה"יבסי"בשהמחליקתמדיןיונטירסמראזקןמשיםבח"איניIכירישיאכיכןהדכראיןבעצמיביציי

מקיביאיביהאייהדרביםסב'שאחריתחשיבחביתאתסככדיןיחא'כיידיסאדםשיאמררסברהאתהאחריםספביםמיתהח"בהיאאביסמראזקן
בתלמירשבזכרמהרחלקיןיהייתגורםשחיארט.עםאכימסיבימשהמפיבתורהשכתובלסהמכחישספקביאוזההשלישיתאיהשבייתיאמינתישדעתי

יאלישידסחסהבייכןמתיריהשביחארץבעם trיחשתסאיםרמהםשאחדיראיממראזקןשהיאאיבחרגאיניכזהשאדםסיבאמראחדח'איחיביח'
יחיישמאיתימידימשרבירי Ij1שאמחאביחענפיםענפישחםחמח'יקיתחחיטאיםיחיימהםאשרישרא'מכליכלירמחכ'למנשיצאמשיםירי.גזח

אנשיםשבישכלמביואעניוזהבישראלמחל"Jרןרבתהצירכםכלשמשישלאחחורסממראזקושאיןלפיממראזקנחחיטאיסמןאחרכלומרמהמשאחר
תוכיללאחסבריתמךם.שיוציאיהעירקיסיכידיעתובעייובשכלשויםבהייתםאלאובייתוםצדיקכגוודכלמכלהקביחלכלחמכחישילאחתירחלחימת
במגtצשלאכמימיעיטאהתיחנפלחיאםפניםבשיםבסברתסמחליקתעליהםמיתהתירהחייבתיילכוהגרילר"בסרכריידתרדברייריאחשחיאארם

קריביםחיישביחםשדעותמפנייזהיחידיתבהלכיתאלאיחללשמאישבחלקייאמיאב,.יככודמיהתואמיאבייהמקללשחייבכסיומעלתםד"כלככיר
כאשראכללזההבתיביםכןכמייהעיקריםסכראבדררשייציאימהבכ'יזהזחמוח'יםיילמחייר"כשרציד IIבפ IIעממראזקןהחכמים Jמאחראמרדלפיכר

ישמאיהייםכרתבגדסכרתםיבח'שההחכסהעיהתימידיםשקידתרפתהאכיבישרא'מחלוקתירבישיאכדישזכריהוחטעסמןכןחדכראיואבייו
מהםיאחדאחדכישסברתרכיםרבריםעיבעייןביביחסמחליקתבפ'הרביהםבתירההכתובעלימםתפקיםיכיסכלהקביהאתשמכחישיןיבייתיסיו 1צדיק'

שלאזאתככללהאשימםיאיוחעיקרס>מןבידדשישימחשכלייפיחיתהחשמםי 1מתירחאינשאימריםחכתמןחםאבלחכתמזחאינםבךם.יסברתם
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לךיאמראםבכליוחנןא!/ראבהואירצדףככןככ Hחזכ:;רמיןהאומר ג"ר;: :גגכוג'!נ
ץחולושמעד"תעלעכורנביאררוסיגןכככרוסיסגופו t:i )* .ג;רוו:;ר גהוו"ככןכחמ"!'מככגיןגקככןננמומ

חמהלךמעמידשאפילוכוכביםנזעבודת::יככהיסימיו t:iוככממיןככוד:;רי:;רמ "ומפ
יוסירביתניא •לותשמעאלהרקיעבאמצעוגמוכפרנמווייחממ rרמ'יגממכמ

שלדעתהלסוףתורההגיעהאומרהגליליככג:;רחווגככןהח::י'!ככ t:iסיועוקוגומ,כ
כהממשלהתורהנתנהלפיכךכוכביםעבודתכז t:iיורעי"ממגי::ןכויוגמכככו;רוכוג

אלהרקיע 'באמצעחמהלךמעמידשאפילו •אפיקורוס : 6גונככווגופו Jגגג:;רימ
 t:iככפו •כויס 5::ימיכנמומ:ספריסככפוס

מעמידה IIשהקבחיואר!/עתניא •לותשמע "' Cרמזכריזכחי! c Cככ"כמכ )*
אמתנניאהיהשמתחלתועזורבזחנניהכגוזאלארצונולעובריחמח

 :שקרנביאולבטוף

עשראחרפרקחלק
כלםועמךס)(ישעיהשנא'לעוה!/בחלקלהםישישראלכלכמשנח]שםקנז

שאין.ואלולהתפארידינזעשהמטעינצרארץיירשולעולםצדיקים
 •השמיםמזתורהואיזהתורהמזהמתיםתחייתאיזהאומרב IIלעוהחלקלחם

המכהעלוהלוחשבהחיצוניםבטפריםהקוראאףאומרעקיבאר' •ואפיקורוס
 •רופאךה'אניכיעליךאשיםלאבמצריםשמתיאשרהמחלהלכטר)(שזבזתואומר
כפרהואתנאלמהכךוכלכאותיותיו:גנז'השםאתההוגהגאףאומרשאולאנא

כנגדמדהה IIהקנשלמדותיושכלמ Iבתחח!חלקלויהיהלאלפיכךבתחח"מ

מאי'י)ע"י

כלוםאוצרכזמהרש"א

א"דר.ש,ככfו)
פרק.יעמךר"ח
 9(זדורשי!א'ו

 ~~ .. : ).ןג"י
יוסףיר

יוכח!תרגוסא

י'ןכזף!:כונכותב

זףמביג'יג :נכ"כ

טגיזת .נכ'גןג"ו
 : מ"'זףכונגיס
~ 
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וגרמסמססמג~פ~מגדוןנוסגפרנדנרמותו.וירמסו'ן~וויהיננמרמ:
יס 'rס וfו('\ ןו('\וfכוי,~ומר .~בכו~סקייסfורך..,ן:וכיזו~קג\'(גfויסכונ~י

דקמוכו ימ('\ווכfכייסומגגfכוזכגגסגמ כfג('\וחוומסגוסחכחןגךגגכו
כגומוfככfכדוקfכ[גfכוקייסגעוגס .'יכ'יןגfכ'ירן 'י'הוומהממוגכוחהס

שעתיד [:]ג"כסיתי\'(·בכגיוככזרכמ כfג('\
 ·rכגfכי:;מנכfכ~רןכנכו\'("כ]:דני .כתיוזו

דמהמ::רוfוכרג,י~fכו~מ"רןגהיכ i::רמ
ק DPמוימה :ווכן,מרך..,ן~ך~ומומ~מ
,סוכטכיודבכיסמוגומין .ומכוגיווס

כדוו~דבכהוfכס'י1כדרמןנ'ימ'י
מגfכגמfכוס<ככריתקודסמירגfככוג'י
ו~מתוו][זוfכ(תווו)ו~מ~מוזו~טווף

 ('\"כנ ן('\'ו::ר"ג'סהסוית ('\ג~גכfיזמן
מוגfויןו iכיזווומס~ווכמגיןגשfכגו
 ·נטוממסמוגט'יר\'(מכוגסמסיודנכין

]fכ' I [גררוכדרטסך]כידווכפסקכ
[,ס'ייfכוfכוכג'ינונגיו ]('\מי'נ[וגומוכ
וותוכסגוזוג\'(ופבכמיסמגווגזורווכ"']

\'(רכסנכווכזוםfכמס.עו! :ומיג::רמגיי~זו
 •יסס i:iiקממבאכלם :נכ~יומטנכין

]fג('\~מתויי ('\י~סניר~מגומ::ר .גון ('\רמסקכןן\'(סגמדו<כיוסג~מניןמרר.ש'א )וfכ \')fכ 
נס~ת::רפגמןוכמורדיןמוררס iסמסכמד\'(מגיןמומווני::רמקגמכפןרמגימ ~)~ ;~א ף~( ~:~

מגיןגומו'יוכיף\לגממנגמרסנמעס\ל iדממויגגפוסמפסוד\להסונון--
גומסגם\לקג'י"ד,בכהידנהת\ל""גמrכסנ\לנוכפרםמףוכ'מדוזויוסגגיוסףיד

ונו'fכ,יסעויfכוכוסכfכמרמר'יגגנדמד\ל . וf'ע"מדימכומא
 1 :ע"מזכ"וגרטת

יונתןא"רנחמניברשמואלרביראמרמרהכזו\לפוטיתגמתסג\לגפו\לס;יססז\ל Pכ"(מו~(מכ
מדהכנגדמדההקב"השלמדותיושכלמנין ס~,~~תס~המככיוכ~פfכםר ('\'ר::םגfכומ,גמ )'" C(רכמרז

לנת\ל t:iנסנבכיגיךוומ\'( j ג('\ ~/ Iמכו Iובכfכי;ןמז:גfב:ו;ן rכ:ג בעחה'דכרשמעוישעאויאמר ) 1בימ(שנאמ'מזו\ל'"fכיןהמג~~מ ס"''"וזופווריתגגי "' Cוגר Cגמזר
ללל .. " 1.1 "'גיכממכ;ןס(מןיע כשקשעוריםוסאתיםכשקתסוסאהמחרגככדנמד\לזונרס-כת\ל~י\לגוrכומוימכו(' :e:גכ;ןוכגיכ:ג

ויאמרונו'השלישויעז(שם)וכתיב jשומרובשערחגםללת I כ:i[ונו':גןגיוי'ייוגהינמד'י 1כ"ס'~יו:ג!מטמ
 1 1 1ג":ג rד~ייכי .,מרז

' C כפי;ונכ;ןיד(ידיע:ג(וf;כדברהיהיהבשמיםארוכותעושהה'והנהנס'מי(תמ::רךעיקווכן.חגסבכ
תאכללאומשםבעיניךרואההנכהויא.מרהזה.סאי : t:iבכ"ומrכיהופ~דודננירג.ו~יןfכגו .rמוגרמזחיכ:גמף

מ~ןסנכו ('\יר::יו. I "םבכובכקסינכ~נסנכויס Cגמפרגזמ,;ןfב
בשערהעםאותווירמסוכןלוויהי(שם)וכתיכגםךמיז"י IDד\לנכוסונםנכורס-נכומ 5י ~?גכי~~~ו:ג ~~{
רא"ראליהנרמהאלישעקללתורלמא •וימותמכי:;עדנויעגגן\לסגיtכוכגעיגס\לי\ל.פי'כידייכופכגח
לל 1 "'נ I 1כ '"כf כf-וח'כעמיזוח:;יודע א"ככאחהיאכחנםאפי'חכםתקא"ריהורה ;ק..ונוו;ה ~,כוכתרגעחמר 1.\,מ 1דמכרכמיידע
שער:עקסיעלכשערמאיוימותוירמסהולכתוכמ 5\ליווסערנמקתד'יייוגסומרוןנםבכרמזומת(מרזיגכוס
למ::רוןככגס~מ[והלא : ]~/'קוכסווכווןממר " l 'וfג"וחזווכחו מןהטתיםתחייתמניןיוחנן]ו'נאשםקנחדכוכוומזוכן."מ~מת\למגמן 1 "~מ"יfבחס Pוכח:ג"כקג

ונתתםיח)(כמרכרשנאמרהתורהמבכסרוג<כן יו~('\ס"נכסוז::רנזווו"ת b ~~כחכ'~(~ו~~;~
(שישראל)קייםלעולםהכהןאהרזוכיכהכהןלאהרןה'תרומתאתממנוtכ\לוfכמיסומכסקנכדכןממבכסו~ג\לןמוגזומכfו Jכמר

וישראללחיותשעתירמלמראלאתרומהלוש]נותניםלא"ינכנסלא[והלאס\לוfכfכרך..,ןסיקנכווfכוי\לקורסמןקודס~מוח~ור~ ~~~('
ובאהרלאהרןתנאישמעאלר'דכיהתורהמןמ /Iלתחהמכאןתרומהלונותנים:יוריוהככוףגדממוי'קיסיסקודtכדמ"וכע"מ:פסזויסג ל : ]~"קוקדיtסקודסוכגוס\לומנעו\ל"נ~גחס :eכמגיכ:יור אמרהארץ)עםכהןמתנהנותנים jשאי jמכאחברים(בניואףחבראהרןמהוס H ~ ~ Dג •וכן\לןנתווח\למח.זיקכלגרוגספקפכ

יאמריא)כ(רה'שנאמרע"הלכהןתרומהנותניןשאיןמניןיונתן]נא'/ררשב"נ\למג\ל\לוגחןנכ~קמינוןיתזקורכמגגן ~~ס~~ג:כ;'~~~~~~
יחוקולמעזוהלוים][הכהניםולוים)(לכהניםמנתלתת :tירושלליושכילעםנס~מתזיקיס\ליfכrכייסבכזסמrכז"~גדוך :גוכר:נ:גfווגכ
לןאיןה'בתורתמחזיקושאינומנתלוישה'בתורתהכחזיקכלה'כחורתגמrכזיקיסמגמגfכמרגfכג\לגבכוכקיס ~

הארץעםלכהןתרומההנותןכליהודהרבאמראדאכראחארבאמר •מנת~זווו\לומתזיקיס\למכיינכיסד\לייוגנ\לוגי:גfוומוח~fורעס
ללללגכוי\'(יינכסוותגנוןחווס~גומדיווגתגיסגזגר C' C;ככ'ו)ו eמ כהןאףואוכדורסאינוספקואוברורסספקארימהגאריפנינתנהוכאיכ\לחזיק\לוגתןנכ~\לז\ליווגזi:וו~ג:יןרזוכ c 'רפ r Pככיוגי

לונורםאףאומריוחנן.רכיכטומאהאוכלהספקכטהרהאוכלה ....ספ,..וןה /Iגנסיגככדוגריסיהגוככהיגזוו 'ל\נתוותכחייגכסכו r 'נכגזו
לללמ 1 1 1זיק Sגו:גיכ,עו:י"ג אףתנאיעקככןעזרארכירכיוהויחכיבוומחו )ככו'קרא(שנאמרמיתהכפקויוק";:מהידוע(ו;ויס"י\לגיס .(ו ג:('(חגר::גס

 •iכדשיהםאתבאכלםאשמהרעוןאותםוהשיאו(שם)שנאמראשמהעוןמשיאו\לומיוןו\לגומ\לפיוס"י.עיין 1 "דווס;:גככומרגווןומס
 I I- •טו"מסמכי"גיבכימו\לימםi:ודויכ\לנז\ל'::רמכס Cגר cמ

 I L 1 1 1 1 1 1מונטמכוחיככ:ג
ג::רזמףנטומfכ::ר ;ו;כf(סיווכין:יוונמחר j ;י;יסfכנ;וכ'וfככו;יווככפקfכרימ\לממרוגז\לtכסגדממריגןרווכיזוונןוi:ומויוזו ]"כמ"טפןככ(פווtכ:ג rומזיק S::י:גי:י
 'מכ;:וכןמסימואף : סר::~גיחןסגמוונןנמווfכזגינןטוממ\לכיוכןס:יוfכדויכ::רנדוךומכוגיזגז\לויןדfכיןמי iוווונןוכןנט\לר\לfככוג\לפסק 'י'/עחכקכו ~,~'::י.רוייג

ןמתי Iי'גמןזtסרוי"גדוס\לו~מונו'בכוןמוחסמסיfכין\לסג\לס\לגותגיסס\לסםמחויסככס-טי\ל\לממוfכיתפרסד\לסתfכ .ונוןעוןמוחסו:יסימוח":גמ r:גנ:גכנכו:ג"ג
 I 1ימוח Sסמסכ:גגי

נוונ\לפסקנכג"כמ\לקונןס::רוfכ ('\זר::(מםס\לז\לבכיז[כוינ\ל •נכ"סונוןמותוויקנוונפכוק\לנוג::רוזמתנפוtכ\לגפרס"ימס 5בכבכגסגררסיסח Sמכמ:ג rיגחי::
יעקב jעיומסיקורסיסגיכי:גס

נבח(חדמ~:גמ::יס"נ Sח(ח:ג :t(מ 'ג:חרומחוכמחסגrכיכ(ח "מ(כגןגי:ג:ג tמfוס:גרן .rמ:גסנרמנכמ( :t 'ר'כ~חמ"זחרי:גכיזפכיגיכ,וכרח:ג .קייס(נכו(סחגרווכייסכגזומסזוס
 :איור:גמןסמחיסדחזוייחמוגזוממי(חגמחיסכrכמייrכיעוננז 1זחר:נ(כרמוחגחוכפסוקוס tרמ:ג t(מ 'ג:חרומחוכחחסגחיגכחכמ:ג"גזח(כ:גןכי:גכחזמ~:גס"כמכריסכוכ ,ג:גמהס

 1:גכותג,געירוניןממריכן:ג(ח "::קוכיחח(עוכסקייסמר:נןזמ,מ::מע .קייסלעןלם:גו:גג:גוכחוכ :tרמ (' Sמ(חח,רןנ :tרגו~י:גו:גוfו:ג cמס t ( '1ח hנקרח:כור:געיקר tו~ס .ומ:ג:גדיווכיס
r ") וכגכו:גכ:גן ~::מדסנריומנןר'מכ,מ(ו ' :1 ::סמרוi וו(חכרוגחיגfוכוחו('(עוכסרנכ:גמגיחח'ככסומחכוחיוומ::וס:גמתיסתמייחע(חכ:גרPרמ:כיכ::הכיזמ:גרןt ועי'נ:גג:גכיסכגכ

כמר:נןתוי::כfוקחמרכמיוכגיכגכיו:ג Sומחכחגרן:ג Sמחו(ככיו(מר:נןזחמריכן iררנככזכמרינןמ~ Cומעומז:ג cמ t: tגמזר .rגזמ,תמחכחזמ:כc::ג t,מ(גחוגיגונ:יי:ג וf,גגימכוכמ~רכגוכווח
C ויןוח(וסf~גג(ססr יר:גt: זו:גt סC וגסr ככותיוג(ממריסוככ:גירח:גכתור:גמומ'חח"כידנכ:ג 5סרו:ימדר~מחורז:גrמזוכומזו::גרקS גמזוכ' :(גכיו:גr ג:ר;ןגמויק' ' C מכ'גוp . זגכנרמ:ג

כהכחמ,fו"ג pמכוכו C 'כמורחגסח(מיי::fויכוחנכ"פ"מוזגזי 'ג:כחורrכיק rמ:נחמ~מ~~:גי:ג ג:::מנכ(::זגר:גכפיזור~ג~כגורעח Sמכנכ~,,דמריסזסוכעסג~(גורנכח Sמ . '"וכעו:ג"גחכק
רונכ rכגפ'גהוס'עייןחכרןגמוגוננרוחגרמגסהכמיד!:יכfו iר' Sמעח(~'ר'רניגינוכיכג tגג!:כיסמוכחיגסיכיוחסגזגחיכרחכ t 'עכוגפרכזוכ:גכככוכ:ג ג:כ::חרננכיסרמכ t 'ככימוגככ
רכזכרינפימגוכמרזנכס(ג:גןו rכ'ר pוננזונרגגןגחויןחחסנו P ג::ק"כזףוכזוייסירמ"ור:ג Pסמןיס P ;'גחמייrככיזע:ג Sר:נוקממר!:פירג"חמד:גככנרמז:גכעכ:::גככןכגווכ:גfבמכס .,מ:ג

גי .מ::מ:געוומוחומ!:ימואף :ע" Sונוכ,I'נןמסורנככיוד"כמע :tמיומנןורןחמחג"חכ:גוכי:ג :eכ :tמעכדכר:ג :t"כ f5וכחרוקחג!:כגכמ:גק'ככ!:ככורעח 5ממריסוכ:כ:ג tו,זוזוכו:גחמיrכיrכ
ףיוס !'ע .יוסףענףו:כחגמממרו ,דמ:: רfונ :t 'כקרמ::חיכו
נגמסייניעיסינגחייוכןזיוכרוכדמסיגמגוגטססחוטןגחנו .ג'געוסחגק'iג.זתיסחחייח'נככיומ"יחיסיס :tסמפרנדו('כ, .כחור:גמו"מ'חמ:גסניזקכחר tחהסגינחמח

טייסייוג . :1 "גמניוןפ'מגרגסס P 'מגי:ברגגורמוכר .יסיריסינגמ jד'ג(וrכערויוכיזוו Pוי~"מככורמג'סוגתג .ככוףכ:כ,מ:גרח rחממ~י:גי:ג ,וfר~'גיזיק 5,וfו
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ככב;;כ': Pגןוכ'מ::ו::ויוסכ::ויוסגיוס (/ Iהיהוצד!?בזר//שמשוז"I/י Iדארא j'יוחנכדבעלםססוהמר t:iגכנכן .טגךמויומגיטנ :'כמור Iומ 'ממור Iמ
מחיימ::ויי ,וקסמכוהיןעססגוכחנךו :.I L •רא ,/ Iעכנכגוגיחיו/ג Iסכחממיס Pככהוכומ :מ l/בכדכ"מק l/מב
טעמירגכ::ו::וייכ::ו rו ו::זו::::ועס::ומהיםשפתותיובעוה"זבשמוהלכהשנאמרהמ"כלטגת::וי::וס::והחיי::ומככינכ"זככחיכות- ~

כפקמקימרככ::ומ,כידייןכ.ג::ויומ:פלגאעדישניסשפתידובבשנאמרבקנרדובבות,גוכ::וחחיי::וIכגסגסגמורומורומגאוניםחדושי
יiגג..כימסוכמ:זייפתםעהיד Pככ::וריורעה'נשבעאשריא)בריס(דזהמ""ו""ראלהםשאמר ':/מגער::וקרקעהח~כמחיכוהריקיס 5 ו:::יבכסמ:גומן~זוכמינו

מממ , "":יכח:ינמו::ירקכימ מנכסיןוומייסמסכ r.כג;וסלהםאלאנאמרלאלכםלהםלתתלאבותיכםכקיiכ t:iעונמרז::ויrכ p,יפמיסומרז P/Iוז . <:::וריכ;רורמכ:יס
הח::ו"מ: P 'כעו::ו"כ.מגממכרגריגס:לאו ~ ' Uי 1 /לרסעננומססקגויסס t:iרפiכיסמיהיכמ::רמ nlובככ

מגר!רכעו::ו"ז::וגימ .מגרממהכרתהזההמ""וראמ!א.והתורהמ!מתחהמ_א!הפיכחרזמו;ר::וכ l/כח pמהיסיrכיו י:'מו 5מ':מרו
רכר::ו ו::,כמככרי ]ווו::[אינחו :/ג Iכעו::ובה'הדבקיםואתםד)(שסלהם]נאמר(שנאמר)מס::ועס/כ lכrר pמהיססיכומוכככrריכוממג; ~;נ;:~ ~~~~ג

כי::וגי/כ Iחוכ::וכי .מרסככיוו pגכהור::וקיימיםנלכםהיוםמההיוםנלכםחייםאלהיכם:וחכך/כ Iוקכמררסומגרמככרי' '''וf('~רfוכ 'י::ווfכ'מבכס
ללל .. , .., 1 "ככמו:יוכ~ומ fqו ורומייםאתר'יחושעב!חנניאמני!שהקב'חוחמיהשא •קיימיםכסבכ Iעוה/אף ,\ I ';~ירר.ונו(רורי::וו;ך::וIכוכגייו c:יקודfוככבכיונס

א) 7(שםשנא'הזהמ!המקראתרווייהוהואמרהיותשעתידמהויודעמתיםגס:יביןפנימ:< Lללמחיג I/ע::וגמעכמומנכי::וiרחיי::ועככ
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כככונכיפכקרממ::זווגר"נכ/!כ'ר::זייוכיג"כס
יקנכוכממסמנכוכ::זכסחייסמיס

פיעגכ::זרויגסנקופייכ::זינס::זתור::ז
 .גוןפכמכ::זרע::זנדולה J :וק/(ור;ר."ור::ז
 Iננ t:i::זעכיכו~::זימ::זךעח t:iככנורfכ

/י Iגפירסורעחניכ::זחגמ"פ::זסיימנככוזכ
נןגין::זימ t:iוממוק IIו~ו::זומתםמ ז:: t:iפר

ועור/י Iגפום~םסתיכוחכןוכממותיומ
 ז::יז::יורעי'יו-יfכפן.ממוו r/lעמםומו 5נע"י\רפיווח::זרעתר",מיוופן 5וף 5כפיורנכמימנג jגמחונוממחומחיכ"גמומיכן"פספמותיומכפיכומ"
נין Y/r)ונונוןמרזיכרכח;מ::ז 1 "::זחסוגמיגוכךעמונהככי::זנrר;מ::זג::זיס Dווחו;רו Dו'מנמ::זכמגמוכומרזפנניס 1נ"כנומו t:iוfכמיומנגוף,נ Dנגכ
פסחףמכ::זיס 1 "עפומניוספכמככרומרזכפמיםגמומגרפן ז::י~ונגכמ;ומר~//ר::זרחמיסומוחיוחיומרומיוו"סמפממכו::זמןככימין::זfוןס .t:iרמוהיומכן

כנומו t:i"מותיומוף 5כיורנכ ז::'"ו::זרנכתכוש::זי::זנגכמכ/י Iנככעפ"::זסוממוחיומנןכיןסכיחן t:iמקרגרוגוממו/מ Iו~וסיף::זוככו::ז rונכן/ ~/נקז::מומן
גגעור Y)פמרןכןימנמוכוrכ"כ/ Iעגסורוומניו::זיורבכו::זוfוכמיכויומrו::זמפגןגיו::זנככין ]ח/ Iנכ::ז J/ן I::זרמנכוחנו::זרין::זוחמסנכפחףומוזפמיסנ"ס
םfכמווכ::זוככו~עכמוהיומניןנןו Iנטגי:וןרע::זנוט::זי~כמכ 5נ/י Iעגככ::זש::זוממוזכיותנןניןגי:ון t:i~מקרגיוכן/ק Iנ::זמנככ::זגמיכורגג"נו t:iי t:iמרס
נרוכ"ככעמ::זאלאוממו : y)::זרפנ/חירופינטסעומךין]מיןפןכווכתככסן J/י Iכנכ ז:: rנעייןועורנימיו/י Iעק nנ::זמפינכ"רמוי~ומו Iגרנכ"נופיפומי

ומןכירםמנןכונ::זכמרממןכמ::ז"ככו'וח D::זכורכן/כ I "ככככממוממר 1ו"רי::זיחמיס"ססמוחיומגירוף ז:: rנ jפיימ::ז/כ Iוכ/.רמוחיומנןכיןפכיחכ"כקככ::ז
מיןככסןר"גמוככחמותחיכוף ז:: rנויפ liכמו::ז/כמך::ז/ןו"ופע::זכיפרמכוחמיסנמרמפרי-פע::זכקככ::ז/י Iע/ר lvומררי-חמיס::זגיווףו::זומכמ/::זוכפוו1כוכה

::זיfכ ז::,"וכז::סrוfכתגייכ"כעכיןנכוכ::זו::זגכפמךןנכ"ור"ופיעקרfומיי;רי::זמסנסוכן::זככוכקככותנןנוסיכןו";רסוכן~ופעיוחכןנוס'כןר"גמעומרין
נחירופיוכעומךיןfויןנפןגגורומופוט::זופינככקמוחמכ liכמו"/ vכרעמפממכו::זמןפמרןמ::זו"ופיעכיטרמכמימיןג"גןכסמן::זפסמוחיומפכ"::זופע"

יעטtיככ::זרכן"/כ Iנפ t:i/Iככ 'כ!/ענ t:iכיי t:iויו t:iעוגכנכו'סוגמכחסכח;מיסגמכממרש::זרי ז:: Pקגגמוו::ז .וכןמזכעשרכסוףרגג::זנוטיפמרסכל :ט]/ Iגג
ככוג::זרנחחכ::זו tiמזכגנגוסףרע"נו t:iםיגג/ט rlושגו~גגושר t:iגמי 'וחמיס t:iיכקfוכמ::זועיגווכמגןו tiע::זרנ::ז Yמ/ווכןכסחוו::זיונסג IIמו Ijוי:ועמרס

רמומוווכןנוכ"ר",ורכסוףרעמנוסיPןמי " r jנ::זיפ/פ Iזופכופ::זגנופוממירחמיסכנקפנרע;רונמרגו::זועיכפ~מורעחונפגכושרומסוכככוףנכחורס
 :/כ Iוקרחקומחמתנמכורו jפגריממקומומףכוכ~ו::זומכנסוףעכיכועפ"וחמיסמנקפ 1)וירעחנופ)ויןוכפיכו"ועיככמככחור::זמרנi;נס::זומ

הרין/ן"יעקבעיוו

מ' Cנעיס"ז'ככגסז'כממג"געיסז'כסנסדמכ"כת'ממ!ר Sק .כנכו:י"נימכ:י'גסזוכה (!מ"קיקסרוגנכוס"ז!('ריתי:י!fוגוכ c((זגר'סכומג' .גנכוכ"זסגרימכ(נ(דויאם
יכסנסכומוסממוגiו'גז(מ Pזד"ר tומפרfו( cכ'מכ::ר'גמוiוי:י tעורממוםרסמזףנגמוגותfומר'כויכסגי .ג"~עוסימ;מדסוזכסנעוס"זר"ל:יסמ(מזכל :ג',נכוס

כיסיסינסנס c "מגרמrו'סכיכנססגנר"'וונרחמיסכ-יגס!:ככלזמ,מנגמרמנכסגוחיגומ(ז'ק'דנ"נ/ק'נפממר':ווכ"ימ:וימ'מ.ן'קור;כ:יכומזז:יכעדנכומזתזרחןי Sו 'כ
 :עימזיומ,ונפינימרת'ונכוז .כגי)ןכנכזכ'דרסמ'כסגסימדגת'נמכסנסמרממסכומר : :!"עתיונקותמכמדיfו,וועדכעו;סגגוכב'סרנ'ס

זב"גק"כפכורממר'כומנכ'ס Cכגכמתמכמ'סרגר'ג' .בכממבור 5:ומתשמנןזיג
~נכ:וככיוס~סtג'ג C\מנכי 5חמכעוכסגי .מות'ומםמי !'כסכ'תכסזנכס:גרילהכ"כנכוסומכ:<'נס "" i;כסמסגיכו cמסגמזמ:ג'כוכיגיגימזימככו:ו'כיומכ!

ממ'ס <1נכזמנכ~יוימככג~גסוףקונוזנכזכגו ::!יובמ eנכ'וברנכסו '1זק 5בנכומזומנכפ/גכזס cמכרסד'!מרתנככיוסנכגרמי(ומרסימ;דנכותגתיגו;גונכ 5נממכגךוכגזרו
נכגרי Pכפ'רנכ::יגומ'ו :tמ'מןממוז':גמיממריהןמננכר'מו cרמו:ו'ככורגמיגעו:רכגככז'סוכמכמסכחגמיס;מ fpו" Cמוס <: :tסמקמכמתורזובזסר Cמתנככגסוףסממרזו:ו

יוסףעץ
סמכקנ~י rככר::זעכמועס::זי~מממ"יכfו וP ~f::זנומrוסמכע~פימו::ז .נונוו:;גינוי(גג,::זיfומ(מ .כפ::ז::זייכו~מי·גונו::ז"נו::ז fJווחבזנקכי!

 :מייס)(מירמ"נר::זfויחימכקני(גגך .:;רנרמתימיכימ"גו ז:: iנכ jjכע(תfו Cו::ר •נעריךמסמע (" .נוfור tiכו::זמיזממכיייכמ:;רנו

 .ייעשערפירגעפעםנעיייםםעאייןכ)-זיכא'יןיייא )וfן-הםתירנם



צברףסנחרריזעשראחרפרקחלק מחרש"א ~ nרש

גגככככרחס tריורמי~מ •ווכ'עגיו~רחסמסוורנכ~כומין tמרסכל:כל[החהיך]מזוויסימורנכ~נוסמיןכמיסגחה •כחמךבשביל :~וו
ונסגגונרבכחוגנומ tגיון'ימרסמנכ'ינוימ'יגפיוומן 5נעגוסגמיו t:iמנככמו;כוגםמעיןח"ךםמין'י;כוו'יפגוי 5ממוגזרנמפון 5גיג'יגג •וני'זרסן
גיגוחוכווכעםיוגגכג"ז'יומיןורחו 5וכמכך'יומ'ירירבכמגימיןמס:ירעגפיזרריך 5םמיןני'יגסםכfוסוז'י .וגפזרגמ t:iמאכלהו jו :ניה

t:i בכ'ימג'ייס .-ר!גמםיירסמיוגכל :כמ'יכוסרירסיסנבכיגיוסרנכככי .נמ'יגורירt:i ובכךנרבכהיסומו/l גמיפחו'יוגחןכלנ"גממוזt:i רע'יכומין
ממו t;jבסבכ'ימ]ננכ!ג" ' Dכ t:iמ"ווכ'.ובכ"פ(מ"בו'יוהימוכגגרגהינגסיייויך 5ר

כןמיזר 5מורודוקוזגמדס'ירכן'י"כיאדםכלאלעזרוא"ר •ונעיםיקרחו!כלימלאו~בכורגיס 'גמ tוכ'מכנכזיוהא"ר : )'ר
וממוויכמירנטנכ"כ"מרמעומבכיגיוזכנוכז)(ישעיהשנארמעליולרחםאסורדעהבושאיזנכרוןכזרן t:iמגיזרין t:iבכוסיןסגו .יגו'

יך OOנזבכחו:;מ"כגיוןממרכמנוכגמגגיל.לי ,ליגכוכי'בכנורחמו;כ'יגו:;סוכוכםח'ינכנמגג
'יי'יגיו'יימרבכהוג;כקיר~ס jjכחמגגעושהורחמנואכזעהואנותבעםאכוכיקחיס ,ג t:iוככוהוממגמיןנרסקוריו
ו:;ממגכוגיוווכבכירןמב t:iמ 1ו t:iרגממרסלמיתפוהנותזכלאלעזרוא"ר •יחננולאויוצרוהא.מגי;מ~ t:it:iגוגניסכענורהנסכויס
גיגחמוונרבכר\גיו:;הו'יגמננויו:;ו'יא)(עובדיהשנאמרעליובאי!יסורי!רעחכושאי! •ב~רי~ו:;גימ~דאינא :סמוורקמוני

t:i ככגממוו:;גימ~מנימfיוכידו~חנכיימזווג!רואי!בותכונחאי!תחתיךמוורישימולחמך~ו:;כחוגו;כןנכגסכP וכמ~זרמיי?בכ
גיכחסימגג tםמ"גבכררנכמוג;כקיו~אתאפריםויראח)(חושעשנאמ'יסוריזאלאמזורעגורמרגססרננמזיססייר'יפחיהיסעס

גו ' Dנכרfכוגוגנררנןעעס'יומ:רכמסלל //לםגיוכ'ירכיגמוהא :'יגיעכירגכוכיס
סעעסר I/מר'יו:;מגגמע'ינגי ]כ[כורראדםכעזרוארא •מזורואתויהודהיוחנרמ'ימגעגייס:ווכגיסרוכזמבכגיג'ירי'י.
ו:;וגחןז'יונככNכמרס~רבכחוכנימרנןלכזח)(ישעיחשנאמרגולהלסוףדעהבושאיו.מסנסנרגויו:המחליף jג'גניחי~
סכזרסגמיםמיןנורעמורמויגוכ"ן~מוכור :דעתמבליעמיגלח-וקייס.קנכ:הוייסמניגוםגמנרניוו
 :זסםיהייסיעכמעמו:;ר\מיםהוסכורמוישנאמרואכלתואשבלילהבונשמעי!ד"תשאיזביתכלאלעזרואירשםקלט

מייויווכ'.גםמעיו 'ilרמיו t:iנימכלשרידירענופחלאאשתאכלהולצפוניוטמווחשךכלכ)(איוב
מיוומסה"ממיוג t:iסנימננעג ל·'·

ניוסר t:iרמפנכיכסכניהוגסמעיסר"חעזראוא'/רקורא.ה'אשרובשרידיםב)(יואלשנא'ת"חאלאשרידאיואבאחלו
ככמורמפםימיכנכס"נסכעכקיוו mמשרידאיוכ)(איובשנא'לעולםברכהסימזרואהאינומנכסיות"חמהנהשאינוכל

מעסקיופוגינ Hו:;נעסנכיגסמנלכניהי :קוראה'אשרובשרידיםשנא'ת"חאלאשרידאי!טובויחיללאכ!עללאכלו
מפו:;ורניוסמ"ננוגו:;מעיסרiכ"ימיןברכהסימ!רואחאינושלחנועלפתמשיירשאינוכלאלעורואין"שםמומ

~מוןו:;כר",-וכסקיכמפני 'rlרנו:;מנכ,םכמילילללייללל
גו:;מעומיןגו:;וכע ג~רt:iסנכיכסמסמגכאר.והאטובוחאכזעואכדשרוא ) C(ששנאמרםעו

חיו~ככמורגעיגיוסרעז"סרrכ"נושנץ~רכוככיםעכודתעובדכאילןשלנחועלמ)פתיתיםהמשיירכלאלעזר
ועונו:;ונמ'יכוו:;רירירבכגרגמיג mככידאיכאהאקשיאלאטמס.רלמניוהממלאיםשלח!לגדהעורכיםםח)(יסעיח

סמסני~גסכ t:i כtiו:;~ומיbגכרiכו:;םfככאילובדבורוהמחילףבכלאלעזרבהדיה.וא"רשלימהדליכאהאבהדיהשלימח
גמ"טםfכו:;גקוממר"מנונו:;מעסיסהםתוכתיבכתמעתעבעיניווהייתיכז)(בראשיתחכאכתיבכוכביםעבודתעובד

גי~נסםכ כtiיגיגסיסכמגמםרנייגס "
כםitכווסממוו~כ t:iרitככוכסגועזיראא"רוקייםנ)קבלג)הוילעולםאלעזרתעתועים.וא"רמעשההמההבל(ירמיחי)
 t:iגמ"י,רiכ"כיסיערכ~סנמורסעוכקמיוגסוממסוגסמ"חו:;מיוגנמימיךני •ווכ'מ'זזמסנ~ו:;מיוגכלג f/נממרזסוגענין •מו:;יbגכסםfכ~קכ"ס

גומגמסמורסגיניגססימןנוכ'ייומי mרמירגחורסכוככריוכחזיקסמיוכוזסגככחזיקיסמגמנממרגמנסגעוסקיסג'יכככמזיקיססימחייסעז
ככרמ'יס'יומרג.יגי'י t:iרר~רככיון qNכגגוכמעiכעכוחיכככהעהעגמיכמרגמ •וכ'כרנורו'יככחגיףכל :נסוגככחזיקיסככוככרי'יכווג'ימייס

ו'י'ייפן'ימוו'יכקיוסגרוגגככ'יומסf?Jכהגיכככומוו'יומחעiכועיסנרגiכיכהנכמעםגקימנכוניסנככודמעונרנמיכוחניוונומiכע~כרכווווכחכיף
טנהווסוrו 5וכרגוימו 5עעי"וכרגג.מיןעכיוכקנכיוככ~סםכממכמהסוכסכקנכמחךכורסני Dככמוגזגןעכיי~סננככנז~עיקייסכנכככוiככ •i:tסקו

סוגןמiכ~כ~ינןומ"כמחרמיספגעגכןגכס~גךכיוכיסעגיווקככמממכומועכיךקככ~מכסמ"כ~ןומ"גגימויכסומרוזרfכררנועגיןקגג <t'יחנמ"ג
ז~נעכורסגמגענכרווכ'כסרגניעריסעכייסיוכ'מגוגסעיסמוחור';.סרמירווכ'מרור t:iכמיפנעוגןס'יומ t:iכמיייספרמוכiכגוככרבכגיוסקגגגז;ר

ומכומסןכמקוססוכןגמיכומו Sבכיעס!:t:i iג l/ורוס iוכ'כגכc;זכךכ tiהרגווכוסומקכ(כככמ •וכ'וקייסקכגסוילעולם : ;:ו)/כבכוו'ר-יעיסככמעו:;יו
יעקבעיוו ~'ירה

רעסגו (':!וfמרסכל :ירממנו~מכ!ע~ז"גי~ Cגרעtיו ~Jנומעגיריייי!מיtיע~יומ~יVו,סומ"גיtיגע~כי"ניtיע~ Cנכסונגמ "מ~~יקרק C ' •כוןייtי Jסמ,ניtיכל
 :מfוריו IIב~ו ".",~מ~גויע" J"מרומ~מ"נכסמייסגגמו~,,כמ,ג J~ג . ,,~וג(וסף c(ממי!נניממג~גוסנייונומוtי Cסנפ Cעונמ(ייו Cניסנס ~ c cמק//וע Cסוגוכ
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 iכע~'ממי 1(עכ'כנfוכעמירויחיוסיסונוערעכיססממקייססנסרמכfוכעס"נניןוכ'כעפרןחוזריןמיןסיחיוכמחרספירסנרפס'"קכמנמנוס

דיקיס 5נדס)וכפ"ז י:: ;:tוק "Dעגכו'נכהיר t:iריקיס Sגווממוחזרו ;:t[פירס',ו •גו'יזהקfכ,ססrכי::ימממיסונילף :וקןוכסכימסיוכי,כנמכעמדיי pומ
חרי'ףויעקבעיון ,

כ'ו D ~רזדי :rממכfו~סומי!:fו Sוכמסכ'מממממכנ :I rמ " Sחכנ'ייכנכנו"בככסfוכונכיוממhו'רחנסח'כו Sונימרזדמרזכר ~ Cכנכרוסימפ',ו ר:! Dח •נעייסכrוסוכס{כו
כ'זוןכוfו!:נמסכו nמס"ננכ'כ'וסרנכחוחוכנ'חחס Iמ eממfוכ~כוונכ'יכ .ונמחי'ו :ווחרססוררכןפ'(עי~נכ"ןרנבכווכמ"ימנ'ו

 :נכ'רגר'וגסמכמ 1ונכ"וכפחכמ cמ::רסמכג'כססכדfומי'סוכס :rממכמןקונומכרייכ''מ,ן Sרמ Cז'ןמ,טכקו~ומכו jמםככ'ס'שואל
כו'Vלזר'סמ,כס::וכט'ח'וכמחר '· Cפ'ריין (1o ,נסח'וחס'jוסכגכt:ק'זדציקיםס r<סונךנכסכנוכפסוקכוונח,זסר :Cומפ ,מסורסמןמסמ'סמIו"ממ,ן

:tו"כקכרכמומרסנסככ'וחנכסכנוכןנכנסמ;ו'סכהח"מו::כיפנכרC'C ומסמ'סמח"ייS "מ"נגמררC נכזC: יבכוכפינכמכעק'יו'ח'ו'!:ונוP ' ר"ונמC -' ז'~ 
מ"ממםח'סמנכ"פזמומומונככ :Cכנכמ"כ!:סוממו r ,'ח cסמננן rנ'ן C '::ו r1סמנככסומ'ס Cקיוממרמממס Cכמירורכמ,ממ .ק"סכנכוכסקזו!:המ :jוסיומכחמסורסמן

וממוך,כמ'רננכ;ו'ח :tמס'מומכ'ןרט"כב'רסתכסג'כ jי' Sוננכפרסמחר'סמ,כס !'זממר'כןמ,מ'כח"רס'ינממסמק'ו"מ Mח 9י'כ'ומחןסוחממממכורססיסמו
מ::ו'סרמכ :r 'ככו!:הרכננרז'ק'ס 5 (מח"::ו C ''ח :tגמ 1מזמ ::ו'::וו::כ'מ'סכרמ::ו ''' :Cר C D'''ר Dונוכ,ימ Cמסר,מג .יחזקמנמס;ס Cממח'סרנילף : 1נכפר Sר'ן t:\ Iרכ"במכוח
נכח'ר ::Iי'ק'ס Sמ(,גוזג'זמנfונ" cכ'וך"קח Sננסמומגנעומזנגמננכמ'זמח"מסרכ'נףסכמפריןננס'כ'סכגרמסררןfווייסכ'מו Cוfומורמ,חכמ'::ונירמכנ Pרס'כרמס

'ח Cננסכ'ן C ':!מן rסנככמנמרמכ C 'מח'ככ'ח'ןמסח'סכ'וסרסמךנקע 1כסח'וtרס"jוסכרכה'גסככ'מ,סננן ' 5יףרננכ'נסוב'מממכוכמנכנסינוךמ, Cע'ר"ינ rיח ו::'חו::::וממח'ס
'ח :cסממן rגסחחךסנכונס ~כ(הח'ומכ' t:'t: '"Cנפרכומרר Cמסונכורנכוס"גמן rנכךמ"מגרו::כזנכחמ,חחומסקמנ r'ח ס'חס::!ממ'סרכממו::סורמt:ןס'ר~מוןנככמ'מח'ךיחוי
מר :Cו(עפרסןר mכנקכר'סומ,כסממ'סז'ק'ס Sס'ח cסמ'רממכ :tוגחח'סנגחע:ו'זנסחחז Iנינףפ'ר :fCב'ככ cמוכחfוממקח< r'חסמס'סזמח'סכ"דסכ'וןמ'ז' P 'סcמרסcןנ"

'pזכןpב'מוימימנמוכסז-'סמז:"ממ'כס t: זנמז'זןp י'"נC כיימננמוךrממסח'סחt: כמרכוקכר'סומ:ו'סח"סמזסכנ'סJ וזכעמ'רמסח"::וזמןנכיfי(!ומככרמסוכס'נכ
C נכס'וS מוחמc וf'נכרדס'כממ"סכD ונכרמD כח"ר"ימ'רמC כסמרקרכנכינמנמס' c 'ככסמוחנכעכח'גכנכ'(זרמ'פכ,ג'מכ'סורכS ו::וכןסכנכלכ'כו:ו'נחfמC ק"כ'מומכס

ומ"זח Sננמסומכננכםכנכח'ינמח'ס כ',.'מכ'י"'רכ'ונמנמכמס"נככמןרמ, Cכ'כחן ל'פ::!ו ::!"כבכיוס'מן'חזר"י(כי(ר,עמ,ח"וכסיבמסס,מוכנכפרן jרחt::זר'{כמוד
כ'מ,מז"נכס !'כמ,ןדממר'נ!וס"וכ:ימ!:יח'מומ ( :tנמח'ס'מוחטכ::ו"מסכןסנערכ'

!:וכח'ר ס'כ:;כמו:וסכ'כ'וכ'נ''מ'ס "'ימ,::(מנמירעסמוממ'מ'ח cכמג<וו"(נ'מחנרדfומ'~רמנממי ו'ח'::ומסח"סכמרממף c ר",(,כנגרמנכ'וחע::נוזמכח'ח cסמ
כס;ע ' Pכמנכנסכ"ז " Cלכס"כרמסזכוסמ'ספכ'נככונ'ס eוכcכר'סכנפ'סנסס ו::::!וכנjוסכ"סכמרזכקגר'סמ,כסז'ק'ס 5ססנ'ס Cמכףםססחרנזסבכונס ו::'ו::יועונ"ו Cכחי

יוסףעץ
מועtו P{פיfו~מ f1ויכך"סיסווכiכוס .נמויי 1נ::י~iכוטככס'ס סי::{עוiכtו ,iכiכוכו::יומעוףקר)וךtוךכiכר •וג'ככiכר'סככסיס 1 י::~עוiכtוהקניה'ז.נrא

סי'ככiכריסר)ףוכר~כך .~כימ 1ריכ' 5ועייפוחוכמוכחכחוחסכיוממפמוחווכגך~ומrורוכו 5עiכוכחמךס{עו~סחיו::יו)וtוךעחוכעזמכ{ וf{כiמו{
ככסיכך .סכסמ~ף {, !' Pמוזרי!ווכחתךכמןiכחסחתר pמו~סiכוכוכiכר"כס'נוכךרס 'וכמיכעירייכ'ככiכרחחחךססכמכניר Pככקרמו::רומסכ::רמ{ףכ{מנר
\כררכ 5יו{מיינכסוי{fו'ננכוו{מחנכיךנכחנכ{כמו Pו'חמוימנ'פור'ק'ס t5וגופוסכיס)ו~ףנסיף .מ'סכ'ס)ונףמיוכר 1סוכעונרייךןרניגכירמי'ו::יכי
fוומריסנתמסימJנסרגסריס{סיכמ,ימ{יסוס'יקירי ;מ"ס)(חירחמ'נכי י::י::יקנוקמוכר .מגריס { iווכנזר m , ר:: 5כג'וגמחוכר\כיןומJנח"רוככס'וכנ::י

ר
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בלוםאוצרםדמהרש"אצגרףסנהדריזעשראחדפרקחלקרש"י

I ככfוכככגמתגנמחזקI רמI ~ 'כמv גרקסמכןסג~'יימכמוהןI ~ : גנכה .באמתI סרגמנכגהןגןנכמררI חI וגמוI כוגסוןבסגנכפרןחזרוI מסוכנכגמגף]fרזגר.ש'א )ו
 ~~ 1 "~ו ח~~מרןוfכתמו Iס~כ Iוממורמ Iהגמ I ~רמגגר~פ"גרסfכ ו:: I ~רוסו Iפ Iכוכ.וגןסרמג Iגן Iוחסחוזרמתגמיס~גותנכגגנכסמרמז ~ I ~ס.~ I ~סשלכנרור:

I תפסמותן .סהן :\(נגוחמןזנוכוI גI גן:I סכ .גקזשסנו :זנג:גסוI גI כrוחמrגII ץופו..רגנר~הור:גנכן:גI כ"יכרס\(ומגומרכחחיי:ג. 'סfלודיחנ]ןג~~מסמeכ'או
דיאןו D 'חשכ\ימרפין IIקח Iמונכרפמרס I ק(\ Iוגרכרחיין rIכ lרמrכין Iמרחייןגמ Iממגממוהסונכרכוס iונככבזרחגמוכתג:גס:ג I:גסגמ .וטעו :מגריס
 1ע~ד ~'~:~(;חזקגמ I:ג ,IIAי tiס lממrוגי:גגף Iרג )'''כIח I(כרfכסכ lרגrור:רמגחק Iוכזנרכנו

םסנמו(שם) L[גוכגrו Iו ר'וtג:כ1.כחיקרכר:גומ:ג II:רpתחשהחיןמתיםאומרר"אדתניאהיהמשלבאמתגחק Iז:גנ:גסגמכמרזזרנכן:ג I\)Iנר Iג
ל~ די~~~ ~";י;-כהח"~ן I~~וכס I ~'כתכרן I\(מגכי~ומהומתושירהואמרורגליחםעלעמדויחזקאלנןקרמ Iגחק Iכגי )"כfג(ססכוכ Iוגת
 '"כ " Vוסצאתיווכחי\(מוכיrו ~מוכרוסיר::ווסהג:וק Iי Iגמכר::וס~רכורמסנכrומןכוססזרנכ

 Iשייוסיסןדאיחסגפרומיסכגיגמוגמ"וגכר-סיסוכ'.רברחמםומחיהבצדקממיתהאמרושירהסגרכרכסנכ\(מכיוכמכר::וסכסנכ"ו:וגי);

 8 '.'גוrוגוגנכrוידגת'~יס mר:גיווגמכת'~ממיתהןכ)(שיאאמרוזושירהאומריהושע:גי:גג:ג t:iכנכיס t:iכז:גכrוריסכיןנכמו

יוףסידמוחס~י:גוגךג"י t:iכופרכוכrוגיrויןאמתאומריהודהרכיויעלשאולמורידומחיהג':גיויגחקסרגגרנכד:רכחריסומכין
t:i ~ויכ(סס)גrוכןומכר~סגרגrכנכו:ג"סקכ'~משללמהאמתאםנחמיהרןא"להיהמשלסג~ממr וrיגססג:גרמוti\.,גוrא וn וfחיhcנוp ' 

 ~;~:;פרוfנז נI~:~~~~מומרי'ס~=ופריסוגפי ~'כיrוכרןכירו .ייל'לללוfכמרגמגמחכרכיגחקמתגוכ~ו,ו
 'י' I'Jtוחכינ;:ן "<:'זנוכיזג::וכמ~כחסמווכתס\(מדסגיוןרבההמשבאתמאאאמת~המשואםסיגמונכד\(כ;רריסכיןנכוכווכסרכר
חטממtיכפיווכמ;רין Iוכוחיין\(וכיןגרכריחיג~יוrומתיםאומרהגלילייוסירבישלבבואליעזרסמןכ'ומותןוכמותד'\(יוממגריס

 : ר~~נכמר,גכ"זחייןי~יוחיןרמיrויןמס Pכחאוהולידונשיםונשאולא"יעלויחזקאלשהחיהס Iפמרכגיסגכויגחקגיוrוגכר::ודכור

נאוניםחדושירגמרק 5כמספערק 5נממיתירס~' tiואמררגליועלכתירא Iכיהודהרןעמדוכנו'בניןנכגס rקורסוfכ 5י t:i:גןמפויססכגיומגין
כיק!רויגינככרנכ 5כמיזוסוסמ)ככגדיגמנגמדיגמעכיראבי[לי]שהניחתפילי!והללובניהםמבניאנינו'סותכחס Iמפווכגיזנגממוכוסרנו
ידעוככסכי .כt:כסרfכססג~זוגחכפיוכמסגוכרחמיסייליןיס Iמתממר.:ושמואלנ;רמגסיו::ורנוס
ועדענס pנ" '<:;מממוכית '(\יסר\(זנממרומוכרי\(וסגכור'אמרחזקאהשהחמתבהובומאז •מהזאבאזנגופומרסכנימ,ויחזקמ,ס"חי::ו
 ;מ)~:;~ד( ס~~~;גדגכת mגרוינככג mt:iוכוריר ~ Iווכחז)(דה'אשנאןוטעולקץשמנואפריםבביאלורב :תקותןכמכר~סגמ'ס I::ומ;רכתחיית

 j'מנ mומיא'תוכזגסקורססמח,ממוומיכמוגן vר'ואלעדהבנוותחתבנווברדשותלחאפריםובני . ~מו::רמג i:iיח Iנכג ו::כמ(\העצסות

 :~ס, ח~'~ך ~~ג '"גIכסpמוrוסוחסיסחעמסנסכיגואלעדועזרבנוושותלחבנווזבדבנוותחתבנועחיר~ ti~ןיסומגכגגסימן~גטע~מוה
רכיסגידע .גו'גגכרוןרםכומiוןגסיסמו t:iגו rנעו::ו"(שם)וכתיבוגוןבארץהנולדיםגתאנשיוהרגוםמ;ו~וי tiגמגוגמונכסתיסתחייתג:ין

כפינוסןפימממכ"'כן u,רו"רנכ"נכתיר lי"'יוו"'וכג"וזלסמגיירעוועגסיות"ותןככfור::ומוכרו IJ ; J "" ,1.11חיוויבואוריםימיםאביחםיםאפויתאב ,  נCfכיינוממסס'סירססי' rוככי\(סוככני (\ Iס::ורמ Iכתא-ר / ר..סרמכ Iכגכ (\זוסימןנכסהיסמת ו:: Iמח , ..
לח(נימ:;עסיכסללל דע!י !fוס Jוכיססדגרמ'יד,מויגכ~סרfכ,ו Iמור (\ Iווכחה Iוכמשכפרוארםבביואארמ.ושומאחנמויורו\(דיןמןו'מות Iכ::וחעתירין::וססנס

מ'ככ'ןפ' <:;רוי'"כמגוה~נכגיןגסתונרגפככפרסגוהעצמוןכ!אדםאלילז)ויאמרשנא/(,חזקאלבתחח//מח IIכתח\(וכפר ).כ'ג I(געממרןר::ומ
 ~~ :htוס I ';~:ו כ~;~ס:גחיסמתיסמגמיך...גכ'ניגפי'כווrכ tiיבשואורמיםהנההמהישראלכיתכלהאלהמסוסמגמגעו~"כחגקגומין~מתיס

יסד )ד' p(מכניםגגומוחסממיהס/גןנכמוויחזקמגירמיהרןלנונגזרנותמותנוואכדהעצמותינוייוין 5מסיו ti •:ג~יגגשחיפוחיו:סימן
ככייגיניסענרחזירדווכ t:iונכת~מותסווכחי~עתסנגמ ,מלל I / •ונfוומנ Iדגתגג I:ג:יקירותגככס Iגנוכ

 :~ו~;כנ~~נו~' I ע~~ככמ,גכrוירע~ו Iווכיחהס~זמןגfכitוכוחית)חבהםשאיזאדםבביאלואמראבאבר:וכתיבכ Iסבר I::וקגכגוכחוק::ווחרמ::ו
גנררסימממררוס Iייפגפרס"' (\ (\t:: ~ Iמכממתווכ'/דשמעוהיבשותהעצמית ) C(ששבאמרמצוהשל.ככווכרג Iככסכיגעגירס-..רגי IורבAנ

:ו!ס נכ;::(מנמרוכ::ונטתגמו Iיסרמככניגיגמסג"ק i ...ךיכ)שחיפוב'/אאלואמרנפחאיצחקרביהןדברכ Iסכ~ס Iענכתוכ t:iס Iמגסוfכחןגכנ
ומסו:וfונמוtיסנפכד:אלוע"סוג':גיכסוrומוrו 5געגוס:גסללל

 tכזע •יr:פדכנ:ו "גמתבניתבוהנהואראהואבואח)(שםשנאמרורמשיםשקציםוכוההיכאת

 ~~~וfכי~מי:;נ r, ~ ~ i ~ ~;:ו ~:~י Jס~~ריק ;~~~' מ~~(כתיבםביבסביבהקירעלחמוקהישראלביתגלוליוכלשקץובהמהרמש
 ~;~מ:-מ:כסנ;~~~נחמגסיו'ירכוסגווכרדרקרקגפרסיוחב!רבי •סביבניב bעליהםוהעבירנילז)(שםהםתוכתיבסביב)הכא

כפסח נ"מ"! מ..ן,""כגיומ,ו::ופגסתיסוכיןויגחקמכר'יסכין::וסכוע::ו (\ת I ו::גכרfנכ~נתמגסי Vגכ'סוכיסכירי\(רינ::וס Iחייכו I ו::כמנקזטעו t:iינכסוסונו''יוככריס
 <::גני'"עלנסכרמסגכנרוגכגנוס .A'יוגגך "'ויגחמכר:גסכניעסכוגכ:ר :eסי Pמגו I ~ממוחס "(רכרfוז::ורככויסכח Iמגסמקג\( וrח,,,כסכמוכוע~ :C ו::גכגעכרומפריס

,מןכיסעגנניל
נ'י eיממ"כו:וככוטן Iמ i:iרfכסגגיואווכ"ד .כפרס'"יזנרמג ,ג,ס I יכ'rכf;סימןוס t:iממגfנו Iחוגמונו'ו tiיגמווכויס~ג:גגוו'כת::ו"שכפרו iומ" :סנכככ~סגוע:ג t:i ו::

ממידמ 5מoכיכ;ע:וידיחיו .lכiימף tiג:גסנכימןחיווע",ו:ג 5מגמנוחיתנi:רסן Iמ tiון Iגגגןרמוייסמיגןסיiכl.כו ti:iכ ti מ,;)כiוורס"וכגפוו;מ)כ;ו .ורג'ת Iגחגוחכ:רס
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ומוכי ,גניס Nו ti Iי'ס Iוכככיכטגגן Iכמ~זס Iוס\ימוכי Iומכ.וגןגו'
וין..מגרכקוכןס Iחגככןוככחוכיסכמפוק'ס •טוכוגגכסכקיממכ Iרכפסרזה

כסס Iכוממנכfכירקימטמ Iוכיסוככי Iס Iסרכגכג 'j'גטסיסורוכככ
rורוננגו Iוחנררגימכמפנומטע',ורסייגוס I:Iויר Iונחונכותכסריסיסננימי

ונסוכק"ירוטג,סרחמוממנגסוחנויו
גגוכסססיחירג'ג'רקומכסיפיסמכג
עוכססססי"מופססססרסיי"כוממן
יIג.ריסיסכסמרוכמככרכרגימככורמון

I:I וכיג·גגוכגרירגוכסיקורוכככ~ומ
זווננגסומרגחנכיסרג'גנכrכי\ודגגזרמ

גמכוסומגגזרמעג\ו tiקודסענ\ומ .1Iוי
עגגקומוכמוכעגי"ככומס~סרפגכ

e; עורמפסרסכקרממכמוכו: 
מוכרוכיוכרכמירורוכ'וכפכיוארמ

 )מ[פי"טר"סכוכס'וגו'.כורכי
וכיסויחידג I:Iזגוון jגעכ'גסווכדוכסגוכי

רקנעיסומוחוכיררורסגמנi:יומחנק
וכסוסגטונסגזגוסונקססנמכ l/ר

כוחוכיסטיוגרסומכמסטוכיס·ו t:iוכע
טכרi:tןכמוכיסג IIמ t:iוכ ~'כימ'טכו

כמנ/סוכעסיווכסוסכטונסכזגרסו
גנכונ\וסמדסוכעטיטגכגסונןבכטס

ימ'סגוכוחוכיסגממסגוגומוגדיגן Iמ
גסרגימגססומוכ'מג Iדכעגואף :~'כ

~ I כגחוכקודסוטגנכוןפחמסI גרוכגוחס
גו'וכוכ"רנרוכיםניןומוכר .קרמ
 •רכ'ככימגשסו Iומ Iמ Iכנכ~ו Iרמ

סוסמ Iגנגמומכ Iרדכרר"ככגמור~
גמעג"ק l/נרוi:יסןדומסונכi:ירמומ

מכמסגכימ,סוכג"רגימכספרגוככס
מגכi:יקורסנרומט~'מס Iגהוכגגכ~
 ~.~גדוככוכימכ Iררכגיווג l/רמקטס
ג~ר Iדמנ l/נכfכחזוגמוסן Iחזדסומ 'נכסן
ממ Iממ Iגנין..סגמוסומסוו Iמ Iגנ

ס Iס Iכוכמ Iגנסו\ורגמג l/נכfכס Iרגחוכ
כ IIIומג Iוכדג Iגוכגרוגס Iוסמ~סוכ iנ

ככ)רוככי~ספק"גפרט',ורמ,היוג tiוחזו~מו~ן Iמזרסוfנמכ Iנרגכו ISוכסוכ~וגוכונרו~טי\סכוכi:י י:I iניוג Sוכדכמוכ~וגיוןגרו~סיס ~ Iגחמגןכונכרככודמ·ן
יך..י tiסוסככיזככוכירגימ~ Iרורמכ/רר' !(';עככומ~ס\ tiנרכמ ti ·~כטהכמכמו~ומוכקוסטככטכ,מוהוכיטימ~סכהגנמו Iככימג~ו Iרמנ/סמ Sקס Iטסרג
 :וק'/כמ Iכנ ~.~כזכ ~ Iוכמוכמ Iכנ ~,~ט~ומוכגמוכי~גרוכררגיזככח Iכ~כו ~ II ~טומ I פt:iכמ'/גמככככומi:ינסוסגטמכחטכממ~מככימומגוכסרמ~
רכמכרמומ~רמויססוו~וונו'רוfכו~מ~ככומסוכרוfותכרזכומס Iרמוו~יובכוכי~יומטרס Iו~מגטקרמוכבכ t:iוכ Iר~ג •וג'יס tiמככיכרסיםאן

 •ורכ'ק'/טרייק:ל ]!('בכגכוכבכג~ס jמג~טכטר ~~ Iרנכנכפק" '''טר ' Iפחזמנםזלייהו : !('קוווכ~מכיזגרי\וחגימכווקרוינמומומיס Iגככו ISמ
 : ]ג[סנכוממסעות Iד Iפ'כן Iגרנכfכר Iדטרגסנןוקוכיקוי,ממ Iכבכ Iמגנו tiכרי l\רמנכfכ'/נסגממורס Iנרנררפמומ Pגסרמסורמע'/ג
גוכוס Iזגזקעכגמוכר~זוסככומס /ונוינג.טרסגבכרגסונו'כוגוכד Iכר Iגיסמכוס Iפסוקמומןו I:Iדדר ג/"סוכמוכירנריוכו •וגו'סנכטרסלםרכה

ף'הרייעקבעיון
טומ :Iדכרפיכו 6כדיt:וממוסגכיגחינונכוזונכסגנממ,ונכסכסס 1 וf-ר :tמד:יונ"כנכ~:ינעימדכמט'(רמכמר :tמנוממןבכוכסס Cוגו'מרו c 'ר cמנסריסיסט'חמר(טכ"ו
 : l\מfוומכומיכממוסככגדמד::וסומגןמסגימיססוכככיסנכרגימן:;כNכיזיסכפיק" l\כסריסיס סס::!גיכ Cנככס
סיסכחבו~סגמייקודסוחנכ·פ .גוכ::ומנמ,סיסדניחככינסוממ, I\ד'"יברש :tממנרססו :eומ"ריכרחכמר :Iמנסס IDחנכוכסס Cככןמס :eממוחגדמסזכמיכנפימרס
וכטגובכנס!:יחרמ:יכוגמגסכיס t1רגי I\ס'סמכוגיפררסוס :eכוסגדכימכנכגסכר"Jןמזנימכפסרזח :כבכונסמןםמסוחגרמ l\יממגממ"מ eכסססכעימכ:זגי
פסמוחעככייו!:כיסגןחמרםסוח ר:! oומוגו'וכיס Cסרמח (/1ופסבככיססיפר jוטיחטררסוכבכיסגבכוכדחנדיכוו:;י:יי:ימחירמ::ויס!:דכיח,כפיכינימכגןסכעיrכדככומפרr: .!:מו
 :גנגכיו I\ ;:;:ורfו::כריס וtifכרפון Cחמגסיס)ר\(סיכ,כיכיקייסזנח!:fומרכנכיכגדחי'ר jכונכדככוס (/1מ Cס :Iכפי

נקיס::וו;:כחממוכפי!:מסמfווחגדמסגירו Iחכחחזוריסמכיססוססגמיכוכככיסוכבכונדמ
מגרסגטוחרסגמדחמסזמרגח 'נרDקחמרינןגוגר .מו jpגעכרטיק Iסמ :Iפמני :יכרחמגטונסוו::סגוכימןנכיוכי jרכגזנכנדור jכוכןרככחס Iממעח

כמגובסכוכגייסנרמ::כוגrרוןיסיס מ(;:ןרגימנירוגקכ,ןו mנכוסמגרכ .כ1יס :tרמנ cכגוכמןפסר C Iמפנ :ומ jומס'ימורסכקייסרמ jנונגןכימו jכנכ l\עוכיק Iממ
סיסובכ,רמויןכדףמ'!גיגטנפ·קגזמסיקרמ Iע 11\ממנחגירגרוכג'וןועי"כמ" Cומרס "';:ןר Dנעיין .ווכ'גדחיכממטדגדונ jנל:ומסמונככספרןכקרומרכון Iכיטיס
מיס :eנ:;נמו::כמגנמינימכקמ:יג"וכודףגומגיכcו .נכימנחוחו Iוא : I\מנמנג'גזוכו::יכ-מנ C "מג :tרסמוסומנוכ 1 'ו::כסומ cפנכמיסגמסננכיימכדמיחממנממיcוגיונ
מסכוfווג tגיוכ:גדמכ::ונכיחסיעטירומfוו"רס"חיגימ,כנכיחעבכממממ· v "נמי?וסמנכנ ,"גנכי .חיננכיחט"ס :מ" Cגמרסונכ"ן l\מביככרין:; 1\ ,גנמקןרו::יימי Cכדריו
מסן:;רסכמרנסכדיק" l\דכ"' 11וגסוגימ"דין:;נס' . 1קחיןוס: cוכננס:רסלרםבח :יר D ::!ס Cייקגונס'סו:;רט Cקסוךו:;רוחככיחיחיכסידקחמינככו:;יוח'כ :tמ:יכנכיחןרבכסו::רומ

קי~י~ ~
נכיסנfופ'נטוףמ,rוfו iכנכייויס:נכןנחייויך •Pדסיךrוונכ~יוrוסכיכזר:יו:;כחמרמו Sינכונונ:ייק Iסמ Cוס Cמכמt:וכמחיספסרכקרח~חמסומפניקמח

טמויממסטנfוסוכ'זוס~מרrכוסס .ניךרfו Pמומזוrומ י'1נעימנמינוכrווקכטירממידוךובו'טי""ון jגרס'כזרכיטכיחמרכמידוד .כעגוסחגסיכי
רמנ pמ'ט"ויממ::רונfוfומיוססנכנייוסזונךי fcו::רככורו::רי::רטיממריייסרמנננסכ'ןמגכ . l\כעגויכזרסי :tרממיסח Cכק:ייסג"כנממי::ודגריסכחנין l\כ :Iוי .וכ'
 \ I \ , "וגנמ .וח:גסקסימכימינכווז:זעגויסמנכםיובכגו:;גרןס :tכמדסמ,ןגד'ןגין:;ןח

מייס): mוכנוrו(rווייג,יסונ Pוכסיךנססtביתןנטריטיססגתןבימ P ב!\נפיגררממייכרונ ' 1\טד'ןורמ cמגפכסיממנס .עגו ו:: Cמנכו:;וסוח Cכטיוגכ I\ס'נחט'ר Iנכ

 .עללען )נ .,גליקשטערןאיד"' )מ.הסתירגםן
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מיוכר Iכוכרור :מוכרוס Iגנכ!רע/רמסכיפסנריס jרוכ •ווג'סכרי
 Iמכסכמו •נכfכרוףס Iרב :גמ Iמטוכסמחזיקוכמיגכווכר • IAימוכר

סגננוכמןסרפסגעגסגגןמ,<מגווגמיfכi:י Iגמוכרגוכירודרסמבכגט Iמ
fכרונמסס I:Iכויון Iווכגמגס Iוגרחניעוכוסיו ti •גיגסוסאי :וכיס l:lוfכ

ס Iססנכסנרוגכמממרסfנררסמ
 Iוכגזכנכפי~יכ~ס <,מ Iדכווכרמסגחושבקראתיאלרפסזהבצ~פור~קפראברדרש

רנרו~"וכ tiגנימ,ר~ייווכ~:fו' ~ Iוגר ':שמועל ~
מ Iככ ~ו~רכמ ~ Iח~ככוס Iמגנכ!ר~סללים

גכוחוכג"ס Iפמקרגמו Iעככסיופfכ'/ס[בןבמחיהדעזראימיבמכרש ח~,
עסטנס Iוככמס Iסמג Iרגס Iסומטוגבןוחנמ~האמרינהוחבליה]

וכעוגיס Iס Iכונכ!רו~וכנסרסזגרטאמרשמיהעלסיפראאיקריאלאמ"טבחליה
איבחו :וכ~ו~זכfורמרונ~זוכן~גוכסלעצמוטובהשהחזיקפמניאבאברירמיה'ר

נעכוכ);גררממגכ •כוו'וכיכי~פ' Iערנמידודלטובהאלוהליזכרהה)(נחז:יהשנארמ
מ Iסיס tiכפס Iכפfוווככממ~גמ Iקמג • , , " , , '. _ 1
ם"ט :גתונסגס Iמס Iכפרוכרונופקדניעמךברצוןהזכרניקי)(חתל-סאמרמימר

גפכסגדוכסזגרדסמגגדגiוינ .מ Iכע Iמארמיוסףרב •דקבעיהוארחמידוךבישועתך,
בסקופגדטכ,: •לנשוף :~ס Iעכה)גחמיה(שנא'ראושנ~סשלבגנותןשסיפרמפני

 •סגיליםא :רןיוכ,~רגמ .וכתפ P ~העםעלהכבידולפביאשרהראשוניםוהפחות
 :ו~חכייסlוזיסמ,ככוג~ווכרכPמרעיםלישסאחדוייזבלםמוי
כגוסכהר~ ti '"יכוכרג~כמ Iכiר tiם"ם-ארםקףכחםהקחו

סעכוס Iסדנרככהוכוגגומרככהסדניאלעלואףוגו'העםעלשלטוריהםנעגם
ג:רססכגומ/ג' •גבכוitוכמכסחסנמדכתיבממבודגדולומב'/לסיפרממנושגדול

סךi'כג Iכ t:i~ן Iרוiו 5כתסוס d:יקנ'נקט I:Iהרמאהאתלבדיךניאלאנ~וראיתי ),(רג'אל
כפיממרומורי .וכסיחותו I:I ע<'טכקטהמראהאתראולאעמיהיואשרוהאנשים

 ... IJוכו ~ I IJ ."., IJבהחבאויברחועליהםנפלהגדולחחרדהאבל •"יר~רמ~ממי~ mייכ'פיוייכ(""'ס'יי- • • , •י

ומלאכיזכריהחגיזהאבאברחייאר'תימאואיירמיהא'/ראנשיםניהוומאיכ
בביאידאיבהומיביהעדיפיאינהומיבייהועדיףואיהומיניהעדיפיגאינהוצר][רף

חזודלאמאחרוכיחזולאואינהוחזאדאיהומיבייהועדיףואיהובביאלאואיהור
מאןהאיש'/מרבינא.אמרחזימזלייהומ)כדדיחזולאדאינחואע'/גאיבעיתמ"ט

ארבעהמדוכתיהלינשוףקתנתיההמאיחזימזליהחזילאדאיהואע'/גדמבעית
דביעיזאהכילימאהטנופתבמקוםקאיואישמעקריאתליקריבמיאידיג)גרמי

 :מינאישמינאטבחא
רנדרשבתחוםר Uאם)(ישעיהוגו'קץאיןולשלוםהמשרהלםרכהושםקמט



א l/מהרשצרדףסנחרריזעשראחרפרקחלקרש"י
מהר'ש'אבfו]
פ' •וימארד"ה
שם : ).כי"(א"ט
,יבסי'יפ"ק(שם)
שם ]ג( :):(רע"ז
בי'כרתבכי:ן(שם)
- : ).ק"'מ q(ד

בלוםאוצרםח

 ~'כי"t iגק t~סכנ::ומזונrכ ו::י~::וינרטחו;רווחוכו::ווכפרטיססגהנו.וככחדנכ::ווכסשר :וכזוכיוכוהופחוכסנזורינטגיגכ •סככו::וגיסיסכל
ti יכנD. כוכנכף ק"ו::ו(נידווכוסוונסfזוכיווה::וןדti וכבכוכti וכנבכטומווחוכו::ופמזו::וti בכגסוכטו::וו;ר::וייזוti וחויס::וטוכו'חכוונו'פגחטוכוויקוחכוכו

מנוגנכוגמקייוכונמ::וריווכרמסגכקטוונומוכומנגיזג tiבוכגi:ייות:רזיגדיקטגגניווג י:ti iבכסמוכוi:יועגססו •גגדיקגנישמ;ננו :סיוi:י)
גווגסגוסi:יוכסוi:יגוכובi:ינוגתקייסוקגבכתירנוכסיזגי::ויו tiי"'עגומנמויגניrכאסר :ככבכגנוכi:יבכגיורבכומגיi:יוסגיגכתוומגי,ויזג,

יi:ייi:י iti:יגמוג::וקןזi:ימיומכגוככגזגויכדחמיעד :וכסיזגינמוכתיבכד •גי]
ובכגדודגכחבכנג tiיווכסיזגו::וחתיבהשבאמצעמ"םכלמהמפניבציפוריקפראכוחי tiטימגזזו.בכדדכזוזיוכזוזינזוזי

גככ::וזגיו tiוז::וונו'בכוגסובכדונו'וככ(כגrכוחזiכיר."לעשותהiכב"הבiכשסתומהוזופותחה .יי-וזוומעל :וכיס l'פגוכi:יוכמ tiי
דמיןוכר::ו"דג tiקןכוווגו::וח tiרורגסחלן I Iדווכ::ווכfכitו::ווווכמגגוגפקדומסגסוכומ

ווכi:יבכונסבכדרורגכמבכנקיi:י mיסכפניהדיומדתאמרהומגוגגוגונסרחיבמשיחבכגיי-וזגותקוויומגידווכi:ימוכוגר
ווכסייס 'ו,סיוומגנכi:יסמוכונופיi:ידורשאמרישראלמלךדודומהרבש"עהקבווהוכ::וסונכוג,ווfכוכובכסוסבכיובכס;וי
כז::ונiP:יגיסזממתבכסi:יגכחומ 'ו::קגמממשיחעשיתולאלפניךותשבחותשירותכמהוכ::ומוכוסווכווi:ימ ti י:i"כקי:iוכני~::ו

::ווכ'וסגסמוכ::ווגגןוכרi:י"רג tiכקןכוונואמרולאהללוהנסיםכללושעשיתIרזקיה :גגיגi:יטi:יוחי.\גותוכו )ו::ז(וכניגס
נ tiוכו'סוכ~סגנכ::וגיןרכויכמזוכמילייילקןגוכהירכרוכ::ווככיכ,וכ::ושומר
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 ~;ג~,ן~כ~~כן~יוג::יכיגחרככו ר::יר::כמ::יגעורט::רוינכורובשרביטומשתמשיזואיזכסאועליושבי! .א''וגמן:כחחגככ::ר .::יגמכגכיחמאי
 ;;:וסמירוחומפ('סגכוורטגכרורוכרמרכוסי!גוכוכו Sנכילמוורנכןסיגג::רכרן Sרכימוכר 'ר:: I::רקכ

כפררייו!~חגי!:'נ:ג"רויר rס::רגע ר::ג~~נטנכורוומסיקאמרוכזדרשאבשאואתאמאיהמכנהבשעתוכוטככי::רומ::ררוימויכוכיךהנכסר
 ~~~'מכ~" ;;;"ס t ~מכממרח::רג::רפונזכפכ::רוכו Sגכיג Sוכ ר::יר::לפרידיהרכביהדמישפירהפכנהבשעתליה •כוחן Sמפיוא"ל :מוינינירסמפוכ
ערפררכרורסיסוו rגכוגכ"וגו'חנרטםמיןיוככ י::יר::טגמחזייהמפגידקאבהדיארעאליהקפצהואזלוקםיגג::רוכוטכגפגיוומוכווזכפכזכו::רפ-ון
וכ~; ~ו~~~ ; J ר;~~~גוכ::ר l t:iי 1[ונכוגיפ-ג::יכחפג::רמניסיחזיתיהכי[בוולא](עזלא)דהותאימיהלערפהכגערגורוכסמויככירחמסךוגמורנכו
רחמריכו:ימפ"עכי(קועי Jנכונרכ::ר)גימחריסגטכווחפבראיילויהשדיתיהלפילכאמ)פסiכתיהגמומחגיונןקירמנרו:נרנגין

רכ~חיספ-מכירוםכן i:!ככשרמיוגעונרמ::רמיט,ורוכו i:!גכ/'פת-'יהפליךל:י 1ל'ל ,ל 1לכימרסכגיס Iטמרמר::ררמ.מס'מכנכער
:רפרררוכניןעכומ,ן , 1 "אייתםעיהאמרהיהמקט :;רכטערכמרממ::ריוכרכרסעו::רכרן

נבריסמככמיו"מקליוקטלותריזביהווהשתאאמרבנובישביחזייהכדוקטלהמוחאברישוחיחגספג::רר:כתפג::ר".נ~רן.גכורוסייע
רוזרנכיפררועכאבישיאמרונקטיהעניפואמרלךומחיהליהודץלעילאילדודפתקיהט::רי::ר Jנייחיו::רן .כחרוו::רורייףקמ :Jחימוירככו,פריןללל .
 ~~; J ~ f ;~~,~יגכ~~ליהאמרהאסוריםמביתעצמו(את)מוציאחבושאיזןאיהוליהונימאלארעאשמיאביזלדודאוקמיjןשם
 f :גכ,~ומ~~כ~'~ 6לזבי!קיראברךרבצלותךאפיךל IIאליהאהדריוהכיהואבריךקודשאליאמרהכיא"להכאבעיתמאי
 .כ,מטר:;<פרזסאמריהודהרבאמרצרויהב!אבישילוויעזר _בא)(שיבדכתיבהיינובהד!סייעהכיאיא"לתצטערלאואת

נריססמיוממרןיעסג Jועי ,מ cנרמ ''''ו:מ :tמ Iחרי"ף .
 ICמכ'וכגו ='עסויייונרו:; Cנמררכזח,חמקוכומרעמנו Cו' .זרעויככסוכממויכנירממסרמוטבו:מיחניוייחוסככיו Cכפירו 5מ"ברIכמי(וכפימנכ '":!רפעיי! .זג'ממיר Cמכואיז
ס 5רכמסיסר(ריקנגכ"וכמכיסמןו:;יככIכמועגסכםרכמוריס Cכככפיעכממכסמ cוחימרופ'יגוזחי .::כימ ס:: ' Cמב'חמרוחמ"כ JנכרIכייע/כ Iחכוןבעיממחיח"ככfורעfכ ,

פרזו:;וסעככרכוככ"'ועוררורניממככומ!:סוחרמ~ t ,כרינגס~מ :rזר)ףןמעעסס"(וון Dרמ, ' Cומנ'מגי!:'גטזרומפכמו~ןכחרעfוtבמיfוגיןכסיומוחיןכזס ''' cרוכו(מרהכמרמוהמממי:ר
tב;זוזחומוע~רקסכןע~סחכרממי/ג/זע/פ Iחעסגןנןזזוקמכון f '~קירמנרןנרקfומר"ס cדמס Cס,כוככס!:רוזכ 5כ'ס ::J!::חמרזמיז /פיככןכמכ Iוככככמע :tמ , Jכ Itמבו J '~וסכח

 l1!::cמסיסזבריסגוכעכרממכימעיקרמקוסמככוככיכיכ,ח!:קורמספסוקעכוירמג:כר::מוt/:!ר Cכופירי ;גמסכספסןכחז Cמביסיסוכמסחרןעכנרמ!ק

ימ Cנרמימייוסףעץ
 :ככר)(ערוןנמוrכ'ונגכגחיכוrכרנכיגוrכינמםו~גו'.ו~ייגוםסחרקמי~חניםיאמרקנחכ~רדגפקחוגרח~~פייטן'יסדגרן . ~י~פסrכוניכקחמרנמדרם .רג'fו Sר'

םגנגםוחניםיםכ{רנניררמוםמוח{נספרכrכינרננירמםר~ינגמידגי~נםרחrורחגכרגמרסוסנכיכ~חרזכקס ~{'{נכtוינרנח~~ומ ס{'{נמדכrכינ
נמרירם\ינגמידח\יוע{ .:ומרזכר ו;: Sרקפ '{ Sמכנfוסמיסרiככרrכ:;ומי{:ו '{גר,כמוrוררחו:ו\יומחדכrוינ .:וו\ינכיכ:;וריס Sמנמרזרנגגרrכי"חו .'יו~גכיכ:;ו

 :חייס)(מררמינגמידגינגוכrכירנגכקחחרמנגכ~גכפייסכיסורקרנטנג\י :rכייס)(rכררrוגזכיסנוגנגסרסככר:ו{יכ~
 ,געייאשעןו)פ~ר~בענד,ס) .געבןנדעןז)ל'עררייכטניטאינרגעןיארפעזפפיילזאייב) .הירשאייןנ)יאנד,מ) "מ---גר-ן-ת-מ-ה-

/ I פלעקקעבייט ) 1 •גערייניגטl . (שפינרעאיהראונטערגךאכעזהאטמI :כעוומ.זכזכסכיסין

רש"~
יוכףידעאמרך,ש"א
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א"ס,ךרש ]י'[
'בסוטתב'ת"ו
[ב]שם :ב)"מ q(ד

ואמרו •וכ(וית

 :ב)י~דף«זי'ס
-c-.~ 

יוסףיר
 :(יעפ'נ'רא
 :ס"ס=י :tר Dנירב
ב:"עמ sדרrווכ'וג
 כ'«ו"ככלכומו

 t'ורע'נז'מע('מ
ריי'~ועס ""עח'
רPיסייגה : ~'1ו

עיח:וכ'י'כודכס:
~._ 

נאוניםחרושי
רכfומלרייורסא
t:נח"י;ממנמ;מ
נן~מח'יינומנ'חל
"ל I!Cכ;ממח'עוג
כר'ז~;זורמזלעו

מו::מע«זס .נ'ע Dו
ככיוחנרורייס 'i ח(::
נככיו::טס mכזלדבכ

נכוומכככפרקזוניס
נעינכרחמריקונכ
עוןי'סס 'ח.י'ז

I וכוןניזןעמוןס

ו ,rלפן I'גנסוכו 5ל
 .חו'נניר""רס
'"יוחמל" ס'::יוfו"כ
נוככסיוסנכוזכעיכ

 נ::זמעוכסכעוננך
זס'וסנחt:"רכוכ
וני;חזק'ס ' nנ'

כרוכסגוו('זחי'
כרוכסר'כ' 5אי'

::כעכ::ויזינכ;כרוי
כזכי,כ mוג::fוrו'מכן

,ככורוכםיזועכ
נכ'rווו;;ח כ~ל:!'כ;
נרסגו::מוננ'ז
מסוסנ~ .ס'כ(ס'

;זוזס"קזוכז:מנכר
רעך I!:'כנסונן 5ל
וגיועננכפלסיסזס
סיסעז"ןfוככוננ 5ע

כיריעמו(כועו
' C ;כ'נכרקלן 5וסורמ
כסחר'כרח 5 '"ע

כגכרמרסזסרס'ס
פכיחו C כ::כוננמרס

חימחווס'חססנכנן
נינכ';רסעעכיסס

c ס'סכןחוכ
פנייחח cכגחן
וחסrוזקסנככןס

rוזק'סגנ'נממו::כחו
מ;ממחדג;~ועכ

רקסיס וf;סכחר'נ
ננזוrוזק'סככגי
 מ':!'מנ::ממרכמו
מ;וגו''ס rPlו{כס
כ'חזק'סtוכו Pחו::נכ
ול cמנככןfומלגס
וfכ Sוכרכסמחיו Cע

נכוכו Cמ,ומכ;, ,,,,

ככוכיסחחכז-ו :!'וfו
S כחחזקסע!רסח

ס'סוז:גחזק'"יכמכן
כו::ימחגג;;ססכפרס

וסחחזקס ~ונf::ופכי
נכלוגנמ;וכחו

מכוזסככוכגככי
חוחועכ "' Cלכגחנ

רש"~

 ך"'"גין tiקוגינכו titiגפר(מומו .קוגינכטוכי :מיס tiפג"(מרז.קרוג •וג' tiגזררמ,נכיtננכמ ti(יtנמררכוכיומנכר :נכננכרמ]tנומfכג(גקרfכ
ככנרוענכור(זtנזtנמנכרו •ניtנקוסאמרי :מיס tiפ((מרזרמ, tiיגרמרגרו ( I/וtנ(tנכרפנכןמכרעיקרמג(נכמtנ ti(יtנרמרגרוtנייגו
"ומ tiכנקימי] [(כרקי)~וומיג~וקוכ'גקרמוגגוכרככוגכרמוגמר'ן OOגדנגמיס tiענ~ומ tiערפ~נכ~ tiגי~מרגרוגרג l/ררג l/וידנכמ~גיtנ

אפרו :ייקוסס ti •מריכיייטוכי :וכורזריויו"פזרך~יוובכריין::וגרפיסגו'.וfכנכרזוי<'~ tiגזו ~ rכגו'בכופו::ו::וגג ti ti/lבכערפ~גקרממ ti ]מ[גסוט~
 • mבקב :כrו"י::ו •נוריוומריגיוrוגג::וונfכובו'כעו tiכ frכרגrוינהיינו

ויגוגע tiייכfכריעקכויצאן~רנוכ~: tiהוהואחתיהשםאבישיאמרשעזרו'בתפלהרבסגמנזווסיסיומר tiנ Iר' •רfכנ ti 'כרמfכ
ויגפעוגrויכנחרןכמוכנ"מ .מרגסייייזרעןיגג~ ti "מויככירמנכיס

ti יגרמגכסמויככידכ"כירמוti )כ"ר~סכהבקוםאמרקובמטוכיבוחייהורדףקארמti כזררן~ניע(מעדייןti ~ערייןסי
.מגרססמכומיוכשהתפללומג:ככ'מלאריאמ)קטליהגוריוזבתריאמריתריבימטוסיי tiונככוממורס I1ע'מומסגוגrו tilע'
יכזוקס ti "ייעrוקרגrויג(מכר~ס,יכזוקכיבקברהאמךלערפהאשתכחזילליהארמי :וק'ן~בון"כוסגרגיכמ"ר tiוכ

 •כ"סרר "גרעrו):הרהר*כירימין"קרfכוקטליהחיליהכחשראימיהשמאליהארכרוומנfכרגrוינמנר::וסענר[אליעזר
ס tiור\tנ •מרעfכ ~,נ:קפצה ס\ר,,<לודוראנשינשבעיאזבא)/כ I(שרכתיבהיינוי"נIכ tiכזוו" ,ן'::!רפג::ובכיוfכנ~יוס
כייקוסויפגעגמיכ iמוגיזריקרfכ"ירתכבהולאלמלחמהאתנועודתצאלאלאמרו:דיוסיכממיר~יוס ~ tiגררנכיומרסיוס
ונמקרכסרfגזגוס 5Dק tjופגעו~מר\ס f tj.ישראלנראתfכ 5וירגמיכמניגויעקב :וק~גכממי
נפיעסמיןר"fכנרסיגןהכי :~ייקוסגוס tiסכנירכפרקנככו""' .יני'יעקכ
נfכדסגמנ"וריונרמ~ •rופגס כf~כfאליעזרהארץלהםקפצהאשלשהריתשםקנו .וכ'מנר~סעגגמו:וכןיכו] tjו iגזוי
 ~ f• rכנבית :"יכrוfכ i ו::"ינרסfכואבישיאבינויעקבאברהםעברבככ"נגיס::ורן ,מכ::!כרומ Iיכ S "ונfכ

 • ti"ti ~במכי :fכךז 5זווזמרןנ,ס tiירואליעזרראמרזהאצרויהבז.אבישיצרויהבזוגס::וכג,כfכיכרוסfכ"נגירקמנר::וס
 tj~מכמגימגמגמנכרגמ tj "סtiויכfכאלהיוםואבאכו)(בראש'תדכתיבאברהםעבדסקכ(סומוגימזררי~סמכרססררףנ~ס
'יייסעורגיכזרוזררעמוסיס tjמע tiרמע(וכ tjכ)כוזממממרי tjכירס'ייס

ויזרח :ן( ti~נככמגירמס tiגיוונרו(אבינויעקבב •נפקיומאדההואלמימראהעיזנכמוככסנקסזגר tjעםכרוכמכר~ס
גכרנוסי~ ti ti ~נכע itti" • tסמגושבעמבאריעקבויצא ) nב(שםדכתיב ]ביענשםנכ~גיבככייוגמייזכיגיכפרקיווגרכקנכו

" r מ,"עונרזוm וכ'וI כקP כנוf::זהמאמרשכתובכמו(כוןונו'במקוםויפנעונו' 'בוti כfכגti דגכ::וכונכו]:וםנאניכיr רעיס
כמירת.ם :ככוrוי::וטמפיו •רוד נ::!מטאכינג •הנשת) ,'גפר!ו iחוייבמסכתבאורךמזורנר"יון ו::יו::גיכעכיוח I"כוכמ

ti ניסמכרססtכנכעP סיבכסI 'מגייti ליסI fכ\ ti ורמיירrוככ·שגלונות"ג~נימכי
וכ;גכמס t ; .מכר~על :"כגומשהתפללומקוםעלעברתיאפשראמרחרז"ספרי tiמכיעזררקסיס(מ ti ]נ[וממרו

1\t 'ככ(ייfל )*למיהדרבעיבוהתפללתילאואניאבותיבועסנבדכנככחנכמי~כגימC '~ !!ז.י
רברבמקוםויפנעמירארעאליהקפצהלמיהררברעתיהשהרהרכיוזנכימ tiרוככייעממגפגמכגסגז~רג

העםבערתתפללאלואתה )ז'('רס'תשנאמרתפלהאלאפגיעהיאיזחארוכ'עכייגומייrויגיגפרקיוגזנקמו
צדיקה l/הקבאמרלמיהררבעידצליבתרהשמשבאכיוילזשסביתפגעואלותפלהרנהבעדםתשאואלהזה
והלאןרחהבלבדלווכיוהשמשלוויזרחדכתיבוהיינוהשמשבאמידחלינהבלאיפטרמלונילביתבאןה

 ) M '(סיכדכתיבדרורזרעיהרכלה/ל Iומנעבורו]זרחהעבורושבאשמשיצחקר Iא'אלאזרחהבולוהעולםלכל

נמיהתםיואשליהאשתיירוהאהממלכהזרעכלאתותאברותקםבנהמתכיראתהאחזיהאםועתליה
אלמלארבארמיהודהר l/ואאביתרושומאחיטובבזלאחימלךאחרבןוימלטככ)(שיאדכתיבאביתראשתייר

 :ופליטשרידדודשלמזרעונשתיירלאאחיטובבזלאחימלךאביתרנשתייר(לא)
ויושביםמלכיםבניאישאלףוחמשהבארבעיםדרושע .סנחריבעליהםבארבאמריהודהרבאמרשםקנז

ובששיםקליפהג)שריוןלבושיגבוריםאלףובשמוניםוזונותשגלונותועמהםזהבשלבקרנות .
תנאבהמניתאומגוגגוגעםלבאעתידיזוכןאברהםעלבאווכזפרשיםוהשארלפניורציםחרבאלףאחוזי

יעקבעיון
 :נדו;~נו'מומןומעו::סכלגעוfכחסומכנססוfנכלוןקסדוז:ז:מחלס :tכמג::ע'קלמו::חל'וזוריחרסנס ,,"סזרנכיוינכססנונוו;מכחיגכ('סענמככרחס

מו::'חחזקיסוח cנמסומנרוןקזודו::כקו::רסי C •וחגוגנוגנכסלנמנכח'ז'סוכז :כנינכככומסלrומכיח
 :ומנונוגגוסכרז;'נמכי"דגומחדלקכו::מלכמ c iגיומרחק iככיימקוסוחגכ .'ומו::נ'סח"ר cמוהא

יוסףעץ
 ·ס"ךז{וס Sטקפר"ו"פ"{מעןככ)ו{מ .חפ{סמ~פג'עסמ,ןריא :סוכקוסיוממדססומ{נכ'מךממ{fונכ'וחךסיוסדנכ{ח .סע'ומ{ס'וסואנאמנו
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נחייימעטרסכסגעהי Jוכ rגומהונירירביגליתילאלאבר~גלית~ללבי 1יוחגרביוכס 5נעס~סג,וססנסרסייוגססו~
 Jגטזוו mומגיפנסגעהיגןוfכסןעכלמלאכיגליתיללביכאומרלקישב!שמעו! jכוס'כעהירנמרוס~גקמססכסניס

סכמנווככגערעניווף 5מקננכהי tiנאבחודרביבריחאביבזי.תנאגליתילאהשרתגi:י t:iפורעוגתס י:iיי:t:i iכמרגכיס "' 5 ,,
ערמסיורסינמ;מזכרעוכוכימתמחוינשנהאלפיםשבעתלישראלהמשיחימות ,וכ';מ;זכנויגכיהיללבי :כווק'כיוס
עוכס •כiיככחו:לאס,וכןזססיגגסעליךיש~שכלהעלתחןומשושסב)(שםשנאמרכוו 5ורגוגממר"מו,ומהכסגרגרי

t:i וחהוססהוסכקסיוס'יסוחt:i כfכגfלל"וכי וערםהעושנבראכמיוסהמשיחימותשמואארמיהורהא'ור •אלה~ךסמככרג l/ורו, ;ICגפרכפיוסקכ/~ז'כוrנו
כיימ~רמ.יצחקנרנחמ!רנהארץעלהשמיםכימייא)(יכריםשנ~מ.רעכשיוכגס'וגנמי~י,וכוכ'.כמוiי tAילמלאכי
יחיארביאמר •נשנעתיאשרליואתנחמינינר)(ישעיהשנאמרעכשיועדנחסהוססמכ)כומ"כ t:iנדנימכגמפורס
אבלהמשיחלימותאלאנתנבאולאכולזהנביאיםכלגיוחנזר'ארמאבאברסמסיתימות :ונו'קןנכהער~רנריס

רשמואלופליגאלולמחכה~עשהזולתךאלהיםראתהלאעיזכד)(זעכב l/לעוה~וfנסקכוון::ס;יוככו .וכ'מ;פיסז'גו'
כסכעוריקיס 5סוסגרגרפס'ויסנסחגף
 •בלברמלכיותשיעבודאלאהמשיחליומתהעוה'וז 1ביאיזדשמואלראמרנענס~וח"ככקנגגפיוכהןמ,כו~כמ

תשובהלבעליאלאנתנבאולאהנביאיםכליוחנ!א"ראבאברחייאוא"רגנ'וrכוסח j!יה'וססוכהוכפיוקהגכיrכ
חזכוכרו t:i ~נ~בכנינמכסמ,כמוכווע'rו

נכעiיידקרמרסמ,סמיס.ונו'גיככיוכרג:כיככ,סווכייהיככסיוריכמ t:i Jזממוהועגסיור"כ • 'ו"גגכסיוובכרעוכססככומכמיוס :וק'וכוגו'ופעוכ:כו
סיכחזמןערסייוכעגסיוערכורגיככיכוכ'ורכוןוכ'כססמכמכהיגחיןכגסכעי;ודוסיגןונו' ...סי;גהrככחכומיגסס'נסכע ררt:1ניסככרגהיכקוכסהעי

 :דכווכה] ~'פככסוםויס.וניחגג ,וכ'כמסנכימיס[כל :וק/;וסוסעו;סוכיככוrכפחוהיססככסיחיככייסיוסגמנסני"סוסבככיןיח ;Cוכ
יעקבעיין

נמחר :eנ~ :tיtב Dמכשבעת :rכי htר ' Dכמסוכנחריfכמ,וחנfכיג~גי סנ:::ח~ף "<::ס C 1מ'fוומרסככרן :כ,כסוגtב ןו'~'מrכמוחר :ftוחינוסק;fכי'ונח.וז:י ':!ניוf~כנוכרמ Cח
ו::כסtרקמי" t:Qכרfו~מ,סגח:חנססימכ :וfר:::'נר;מ,סדגככוחכ"חעגכס.בככחתן ::tו t,ח :חרחיקוו~חכיבכחנכיכחיינחככfווככ iחו :t:::יחייחגרינכמרמזוקנע .רמכ :t '~יח :tמ

ייןכמקרמגייןנמוכ::י'ייןנעוריגיר Cככמחחך!:כסוכגחגזחןמ"מכ"סי'םעייגfו"מוגרמוכח!:יחחנינסי)ו J;וככגרינחכחfוכוכימוכס :tסכוג:וומכניג~ .חוחרח"רחידותניא
 . mנחנככחסנכיfויסכל :ובוןחזון Cו ::Jומככיז·ינע~וינתוכסכחורינבככגיכ C Cור Dחינן Pדכרחימ "' ::tפר •ס I1ו::סמירמרבי : 'וf!"רכחיכגרכיכי Pררקסוfו

יוסףעץיוסףענף
\ס 1ר f ~~ס~ער~~נגתנמןעי~ ::t 'מיו~נררטייע'ן •ב~יתיליביIכ,עח :סעיון)(פסרגכ,ככיעוףר :ftוככפיסגבככ~בכגכר.וכוfוחויז)פ~בכדער"כ'מ

ופ::י . נ~י::,מןס Iת Pט~ימכגז:כ tiר::י Iת~ומריס Iניטינ~ניס tilר' I\ ':!רי(! •חזקי~וגיחיחגכוסו!:נכררfוכ :I '~יח cממיןדחומס;כמדרנלאפיקי
I: חכיכחזקיסוI: וחגיוחף 1יחfעכיורוt: וfחריסנ:וןמ"מ .סכככגריחמריכיסר,~ ~ 

 .נt:ככמ\ י::מכוס-::ירגרך ~::ימנ~ומ tiפכע tiתרר~::י~ומייס::יס ~י~~סח:רס;חגרסנפסוק ~"זו ::t::דרכ;ככרכירככוקדמוסוfוונמממגןו~וחרכרכעומ
t: ס"'"י P חוסC ניקC כ1כס"קסכt: חכחזקיסוחI: וףיחfC: קP ומ~ויודחככומרד"חדסגסרt' f כ~נמfרנרכיתן~מפיררטבגימגמ~פרמf ~ עגג,רת!כ'טנע~תור::י"~ 

 .תוס Pטנגתנ.רר::יגןרס ro::יומט~~נ~,ררג~::ירמ J' Jגמטנסר tiרמפככיסיככויח tע Cחזקיכ .מ!:יחימו Cבככfוגעו~כ ::tומכcהומירות :eגכחרמ':רחכ
 ~ג~חירת jכרז: נ~י:: tiס ti ,מר .כנ~רי~ומנע'פ tiתור~ Jרגננ~וי~סו::יחנריסחדרגי?אפיקי .: )כי :Iכניחין(בכירנכIרס "ן,'(!כ nוכ~'חפסt::ו:ירס Jכפכיממרוכמ
חררפ ~,~רמ,יסגרtו'תנגתנ tiחור~ג' .חייסתרכחרתממכ~גי~fנכריסיח :tחיגחכfו':רחכד 5מ :Iר'כ •חזקיכנימיfוג,וסונכר :eרחכ e '(יח tמfויודממרכככ
 • ., , • 1 , ' ,כרמוגגויכימח"כגככגרו~מו :tכח1כןיח :Iחיגיח :I'I\כחן .יס hורכ J'1~ס ::tחרחמ
r: פיסכסגיחזרחר:!')' e וכע)עיכfח'גיוירj fוי :!'וt: כוחסrויוכיfרזנומפגיבכJ:: כועti נינר מ,\~יפ'כעf~ר .כחורייתמרמיוחי" ti ב~יתי~מ~חכריב~יתי~כני: 

כמעככסכfוסןחמרגס )ו~קח~ f(יחממרזיח,כ nו' •נוסגמסו:<ימזקמו 5ור!ועו
fעו ',וC וקדווגןסt: תזני"r: חמרוזסוו .וכוןככזוכחיt:: כחוחזןורסגיחיהגכוגונכרt: ומרוfגתנחככמ:!C גגרהזקיכוניחי, t: רבי :כונכ~כ)זנורח(כרפחוגמזרכחככ
עכרונכמבכני CjCיורנכיסכ ::tחוחקדמכח"כ .וסfומכורחזכ Cופירו .מ:יחנכייכמכסמי 5נעס"rכנfוכה ''' :rופיר .חזקיסרגימיfוגכוגו!:גכר כח::ר'~מ!:יחכסכחיןומר n:ינ;

מיןכ Iמג I1חבכ . :rבכ"זרגיסכוףע"ר:גחכגחגזוורמ,כסןמניחחיכחיכחו c'5כזריסמרגרידfכrרווכחכ!:יריסיר I: C!(ירוסוףן"רחג cכמ"נחמיסבככדקמיכדחומ :Iריrר:גחור
כסרטיכ'סחרזנידכייכיימ..ויכגגכ~רכפרכרי • כ{~רגניכיכוקיtביח :Iחמין.וfנסומיגוומיסכ~גחמכיחגזכובכ .חכויח cמ!:fויןחכמ •גמו{כ :1 'סכ~~רניגסדורמירfויכ

 • 1פערצייחע Jאיחזאללחעןררערמ) .!מגוותמח
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פגמהרש"אצטרףסנחרךיזעשראחרפרקחלק רש"י

ז.:יייכו 'י:.רכרסמיכ.:ינומרוrאיר.:יסכז'י'יייוג" .גו'תור.:יו iמחאומר
 'ו,ז.:ימפסוקמוזגו'גנסמומרומפינו.:יסמיסמוסמיכ.:י

רריסובכוררנריגתינונמימירכנסוו 'י:.רכרגימרגמינכמיניסכפקמ
גהונומיוננרנור fpוככממרסמיונג"סמומק'דחוזמפוכורכרמכוסן

מר)כ"מכאן :כ IIוקנזגור'ימפורס
פכיסוממננסנרימממפר •וכ'סמחככ

וכ'ו.:ימנז.:י.:יקרסיססמ~גמכגקחי
כרמכ"ס:ובכייוגי'יכפקfוקרממ.:ימיכfוו
רנומך •וכ'סכומךז.:ינז.:י 'י'רכרכי
מ)כ"כמרחיסמכמך~fונכנסמיע~ר ;:tמפ
ו If ~מכמר~סמינווו~ס'רנרכרכורכממ

בככמסניחסfויוכממר t:lוס'רנרמנז'י
מסכתובכנמוזרסמיגוכמי.:יייוכמ'יסכ.:י
 •וכ'הור.:י.:יכומרכל :נ l/וקכרכור

מחריסמפי'יסומבכ.:יומ.:ינומרררן
רנרוו"סכמחריסנרנרומפיוומכמד.:י

רנורומנכנו~כממיע~ ,.pיגינו~ס'
סמ,וכמיגכומ"רנוסכמחריסס'נרנר

כ t:Iפירוסס.:יימיוג.סג.:יגי •וכ'מסכימ"
כפירוס.:ימסכימסחיוכוז.:יסנגמכתור.:י
 : 'י:.רנרמנו'י.:יוfורסיסמסנ'י fססכו
גוספfכסרגיון •וכ'ספfכסרכלומד"

נרנריסמגמנסעוסקומיוננעסוק
רנרי'כגניס'רכרמנוססומנןכגיססרי

רנרוג .עומריומיגוצדיקים :גרכרקזרמיו •רממ.:יגמעיז :גיסרמג
גרמוק.ברישאהו: 5כממיגעמורכרי.:ייוגג.:יגגסיfכורסגוכ.:יכעגיכ t:Iגמן

כקרונסנוס •והדר :ונס t:lנהמניוסנ ": OOוי'ינן'י"מןסנתרקזר
~ככנירסמןק mר:שהיהמסונסנכככיגסגחןרנרוכנמורךיק Sמככיקרו

אפי"רוסגמור:ריק Sרסייוג •יככיוגכ
ראתהלאעיזגמורים]נ(עצמם)צריקיםאבל •כסרבירתכרנכןו:מ,ר-סנפיס.ומנג.:י
אברו,דא"ראבהודרביופליגאוולתךאלהיםסגהונ.:יז'יפ.:יסוקננו •סנאז :מיג.:י

ממנגכוו'כמבכזרר f/lוכ.:יז 'י:.רכרגי
צדיקי'איזעומדיםתשובהשבעליר]אמקום l/נאככוככרומוככנו'יקםריסירק..סיסךמחככממ

שלוםבז)(ישעיהשנא'שםלעומדיכוליםגומריםנוסט'דנרטיינוכהורטפניסומנכט
ברישאורפאתיוהואמרולקרובלרוחקשלוםנרימיממסייוננריח.מפרוסמ:רכזיון
דמעיקרארחוקרחוקמאיקרובוהדררוחקדקדוקמובכך:סג.וחכוסועדות'ירפ:

יוחנז.ור'ודהשתאדמעיקראקרובירובומאיגמסו'יגזיר'ירכוכי'יסממר .זוומכם" ] [ז.:יווזכמרסקל :ויתרות.סמרוחז'י
שהואקרובמעבירהרוחקשהואלרחוקארמגמיסבכוס'יו'י •:השמנהמרכונמר

ברחייאא"ר •ממנהותנרקחמעבירהקרובוככניס.עוכר!רטעונרזהעירן:סמ,נ'י
נתנבאולאכולוהנביאיםכלביונחוא"ראבא"ו Sכעיק-נס"טרנררנוךט'רכך~ייוג

רפקמשי'מ)לת"חולעושהלת"חבתולמשיאאלא'יננורסמפינןיסיסוכמרגמ,'רמג t:lכי
לאעיזמאיוולתךאלהיםראתהלאעיזעצמזת"חאבלנמכסיות"חולמהנה
רישבראשיתימימששתבענביוהמשומרייןוהלויבןיהושער'אמרראתה
הואגןוא"תבנודרהיכזארםוא"תמעולםעיוראתהשלאעדוזהארטלקיש

 :הנואתלהשקותמערזיוצאונהרב)(ונאשיתלומרתלומדעדז
בוההודברכיטר)(במרבר.ת"רהשמיםמןתורהאיןוהאומרפיםקאםשקעו

והבוהה'דברכיריא •השמיםמזותרהאיזהאורמוהתכרתהכרתהפרמצוותואת
תכרתהכרתבשרבריתהמפרוההפרמצותוואתבתורהפניםהמגלהוהבוהה'דברכיד"א •וסראפיקו
 .ת~והמבזההקדשיםאתהמחללהמודעיאליעזררביאמרמכאןהבאבעולםתכרתהזהולםבע~נרת

יפ Iאעברב~םחבירומ)ופניהמלביוכהלכהשלאבתורהנפיםלהוהמנאבינואברהםשלבריתומפרוהותעדמי'ה
מ!תורהאי!האומרוהבוהה'דברכיאידך.תניאהבאלעולםחלקלואי!שוביםומעשיםתורהיו Iבי'שיש

הואוהעצמומפימשהאלאב"ה Pהאמרושלאוהוחץמפסוקמזהשמיםכולההתורהכלמראפילוואהשמים
ה'דברכיוהוזוש Iמג'והוחומרמקלוהמדקדוקוחץהשמיםמזכולההתורהכלארמלוואפינוה 'הרדבכי

משגיחשאינומיכלאומרנחזרביבזהה'דברזהומלמדהואינוחורההלומדאומרירמארבייה'האנית.בזה
עבודתהעובדזהאומרישמעאל.רביעוסקואינובתורהלעסוקשאפשרכלראומבהוראירן •ההמשנעל

אנכיכ)(שסרתמסינילמשהלושנאמרדבורהמבזהזהבזההודברכיישמעאלר'ירבדבתאמשמעהמאיכוכבים
יעקבעיוןף l/חרי

 :,"רגרמ qסוגמדרםיכו !"כב.גבככגיו'ימ!;:ומרייו : :!"כב ד"(דףגמ''יגגר,רמבכ"!"מיגדר! (Iיכנכים\ירממינמי' וfכ:!רידר וf<:יכ .וג'י /י'יגרז'יומכמד'יואינו
דמכחיח pפכרגבכי!:ס~זז'י 'י'דגימfכריכ!ק<'מ qד ','פ .rג Cגוג:ג. 'י'דגרכיםהינ:גרז:גיח< C 'ממככמד'ק:;גי:גו;:.דגיריסקמיסממ,ס(כמד 'י'נו'יומומי

סגרפרכי' .rנמינ CרIוj,גרפז'יקזנ'יגרפרז:גוג'י 'י'זנרכמירמןמרכמו:ג,חיכ! cרררר:גמנו'יוח::<רר:ג:גמג!כומרמתמנןומfככ'ימד,מיג Cדר'כ"ררגז:ג 'י'דגרמכמדס
גרכס Cכס' .ררכ'ד;יס r'יממכממ(כ'ימודבכיכמ,בכזרר Pחסכאו :רגר'סממיכ .rנממ"

פיסקע/רפ'כןכ(מ ' Pגמ "r,זמכנימ,ס;::,מכגחומ'ירכג'גרנ:גח::<ורס"כיירפרנ'יו:גרכפריע)רקכקכימ qינ!:נח L(רבכ"כבכיfוס :tרסק!:ווגרכסינס ' 0דנר (("כגככר

יוסףענףףיוסעץ
ונכי'ממרירו cכ:גמרחריחדסמי!ר!:גי'רמי:גדכfורמfכרר'!:רמכמ,מיבככירטרנר,יו!ס pסייחככיחיססייועפילסייובסבזו .{רברקזח'ן .רחמסיחעין

 :זג:ג:גחרין :t:ג pם<רנ:ג cמכרפרמחסחכרמ cנרפסבימוחיןירוםייסןחירססמfוביחע .סמסיזו~ימותסעוסיזב'אין :ירחרמו
I וtויtו,יtL L, S :גממ« י'רל:<"רז :tגכ'ידגריכfו(ו (,דכקעfו\ל •גר':גממ(:גמודבכימר'מכמאןקעו " L , ,"י"tו ,
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רג Iוונהגומוגוס::וי::ו ו:: r '::וומוי rנייצחקברנחמזרבארמ-שמתילאוארץשמיםגהגומ::ווממפקירוהמככ"ככ:וחגמיר
וכגו::וגירממוכ"fופכגוירמקוטשאתיוניח)(כראשיתשנא/מינהשמענמימהכאנונ~רנוסיהג::ומגfונונט::ורנו
חומומונגןרכוסוטמספודגס::ווfורביהקמידיתיבכגוזאלאבעבורםהמקוםלכלגfומעולםוסחמומו,ממור::וגיגזנור
מכג;:רגי;:רומנגמיוגסון(רכגו);:רגיהכיואמראחריתיבדוכתאשמעתאליהונפלהוכ',יגו::וגןמוסווגמבכוונמגוסוו

מנגמו pמכי :גגמימיוגרכגן::וג::ווי 1 •ייכבכורכגמוונכמ" P ו::iכג::ודכוiכיןדכגככ::ו
מנגזנ::ומממריככטפמזנג::ו,גהקןמס;רראוטרבא-מראוטהכיאמרולאהתםאמרינ!ס::וומגפיבכורכג sמיו rר rגחגס::וכו"גמ

נגסוןגגומומטפחהנבכימגממס;רול!אהנומאידאמריאסיאבנימי!דביהניכגו!מrכר::וומ tמ::ו rכוסטוףטמממפווסט
גמורמי:ומי\יור::וגונגי::וממריכבכימעורבא rלשרוח)לאק]מעולם][רlןבעולם)[רבנן(סהג::וניגו::וור::ויפןנהיכ::ומסיט t:iמ~מ
נגמוון t:iוכ::וממווזנגנוופrכה pמריג::ו 5[דביטרפהמייתיהווכייונה-רבאל!אסרוולא::וסגנכנrכנוייוגהיכ"מו:ווויט P ו::גג"מ

מג~ tוו t:iגגגוגטגמימוג"ור::וו" P:ווי'יילייי'יונו rגכמוקרווג rממיוגס:וומגפיונו'
מגיזנסעין :ריג" 5מיג::ומוריג::ו Sגוראהתטעמאהבחזהוהכהקמ ] 1מבנוכגןגן ,,~מככמי t:i"rוגט::ווווככפורסס
 :)'ד(יומגסטיסגחכממו"סק"מ 5י ,'"-כיעורבאלכושרינאדקאחזותאלהואמרממ Pייגומ::ורכוגןסרוכמרככעוכס
פיווהמיגיגגכגבכ"!ריגטר"סמגדים,חזותאלהואמרלאיסוראטעמאליהחזיהוהגוומ::ו"גככ"גורכומסרוכוןגמגבכווג

גו t:iיזנכוזנרם tמרנג;:ינכר,מהוקיט :יונהלכואסרנאדקאמייזני::וווגיונמ rוע"גיגו::ו~וו pג
P כק~י::וופ::וrוr מי::ווני::ומP ס:נשמו'פירוזננורברבנזהנידאמרכגוזאמרפפארבשםמעטבכממp פכגוי )'ו(ומו

:ו::וומאל" :פגגויונימורימומוומיוגי-, _ I 1גפימגמג::ויהרמגגוייוג Pסחוג::ויזכרמ
ווניגרכויו ,יוחגוfו"וכוןייסרסכמרבנוהניכגווואמראישתליג)פפאדקמי rrכמ"גמסוו::ורנו ו::יו::::וגרמ::ו
גוסיגו::ו"קגרממרזכ.מ"כ:וכמגמייוrכגןברהונאורבשמואלברלוי-בתעניתאואיתיבגיסי rכrכג::ויפווגןבכורכfוגוכסריגמ

 ,גונומ"מיכי :ייסויומגו ו"נf.כוןרבדביספרימטפחותג)מתקניקאהווחייא-:וקו'גכמיסורמטבכככמ
םמינכמי:אלאגמפקירו;רמי rמrכמימגלתהאאמריאסתרמגלתמטוכייהודהוכ',פrכזנ pמכבכימגממסהומגלה

מו;רובכגיוכנגגגו'מיבכ t:i::ומי jמיגוללנפ"קגמ"דוי I"ךסמפסו
מפקירוהמ:כדכד,ר~ייוגו"י iמהגמירגוונאהאיכיהואמרמטפחתעיאבאאסתריריסמטמfכמיוג ;;'סממנגזנכח]רמניג::ו

שסשורניך'(גמו :סמ::וכוווג::ו Pמכוהקוראזהאמרנחמ!אפקירותארבכימיחזינמיוגגןגיגזנבגממו::ו t:i::וקורכווrכוגמ
סמסוהיו)גיגורמ::ומ"וכוננןסמסגיחזינענשמהמפנייוחנןדא"רבשמורבונסמו[גרכנכיגןמטפממנ::וגבכיגמ

[גמו(וסמס)ג::ווווrכ r tמ tס::וrכגווגהויאמרח)(ס'כשנאמרבשמולרבושקראמפניסנכיו]גגי rjווגרמככריגןקורסספוי
סמם ,,"ו::פ'ור)(ה::וגיסומנו ] t:iסמאשרבנהוזההאשהזאתהמלךארוניגחזיהגמיגמ::ורמיגמגיוןמפקיווממו"ייגו
חוקקוס::וקכ::ו" ,מקרrכ:לאבני t:iממליגכגר"כג::וגמיפסק::וייגכמ::והסרפג,גי
נווטו t:iבככ~טסrכוקקבכרגכמקרזנזיראדרביקמיהירמיהרביישע-יתיבאההחמפקיווזנfכד::וייוגי"כובכורמ iי::וווכוונ

בכסויט[נחל](מעי!)להוציאהקב'העתידוקאמרויתיבגממו::ורכמרמבכ"נמסזנוכמניכהגו r;rס
עליעלההנחלועל ) Iמ(יחזקאלשנא/מגדיםמיניכלועליוהקדשיםמביתקדשיגקווסמקוםמגכ::וקדסכווrכגיגהכ
כייבכרלחדשיופריויתוםולאעלהויבוללאמאכלעץכלומזהמזהשפתוגרממויגן t:i::וקורכרוחגמככר::ומוזנ::ו
ההואאן,ללתרופהועלהולמאכלפריווהיהיוצאיםהמההמקדשמ!מימיומ"[מפני :ק"ו iג::ווג rכ rכ 1ומ'::וזכס
לגומ::ו .וכ'גוגוסקוממפכיי rגח t:iגבכג מיחזיגוונאהאיכיזיראלרביירמיהרביאן'יישריוחנ!אן'ווכ!יישרסבא tמפור::וומס::וויממוורבכiכ .5רבכגרגמו

לךשמיעהאלךאישמיעאלאמסייע(ליה)[לך]קאסיועיהאיאיילכאפקירותא::וגסףסגקrכבכ;נ;ובכהסגבכגסכקומ
ומרגליותטונותאנניםלהביאהקכ"העתידכדרישוקא iיוחנרןדיתיבהאכיגקמןססגיוגמ::ועגמכממגבכייןוננריס

בשעריומעמידזעשריםברוםי/בהםוחוקקאמותשלשיםעלשלשיםשהן'ומוי "יו::וגמגעו""כזנגקכומ,ןי rסנח
לגלגי)וגו/אסדחלאבניושעריךשמשותיךכדכדנר)ושמתי(ישעיח iשיאירושליםכסמוגונוסקרממפגיכמ p "rגעגרם

 I 1 ו.. •גי'סיט iקי t:iקימכיהנחל :ג] uוק
גבכזו::וי::וגמומסככרווסגממוומlכו tiממימן 5גסוהממרסכמגפסטוס::ורכויט ו:: rנג::ומנכיןסיסרקממוfככמסטAlיגיונ?גנקומ tמפורמכהמוכג::ו
מסגרוך::ורנויטגפרסרעהובכגגבכגוזנפקיווהמ Pגי rרמזנגמימוירמי::וו'וקנבכיגפiכטו::ורנריט pכפרייפוסנמ::ו::וומייכ Pוקוגו'מיטפכגיבכגסמוכ

וכוגןמיבכ ti::ומגןסמיעמיהגמ::ומפיקורסיטגנרייסו ;" Pםנמ::וגומסייבכרסיובכרוג::ו pרומ"גמנכסמlכן::ורכויטימ 5ג~ו:ומפיקווסיטררוגןגי
ג::וממיןסגמייומ"מפיקווסיסררוורמי::ומוכוטונוממכגיטמגסויר:ווו t:i ""מ;יג::וו rרrכגפסטןבכר::ורכויסג::ובכמיר::וממיןוגמהגבכירמוזנובכגיורכגגג

חרי"ףיעקב jעין
:מעיכןכfונופיכמפכוקוחפ!:ר .::וכ'סומגחמוס!:קכיכfוס'מג'המעיןס"ר ''' Cגרחכומכזיר .יווסגוחס'רוכחעורגfוגןרfו Cלא :"ע 5וגחורספכיסממגככחפ'קורס

 '::ר\גמון::גס'רמיכרן :tומךכמככע:כקאקמגימ;:ינחמרחכחכ!: :חיי :Iגמגרוע"ן cע'ג"סדףגמ,כ,וכרמ,קfוו :tגרח'ווכ(ררמיעייג iמ' :!';לי Pכ_ס'כ::
 :וגו';:פחועכו'עכס Iגומfו 5 'קר::יסמגכתחמרוכי : :Iמווגויכחגiכס Cך .גקעכיקחוfוומיגרגכוכ' I;מי hואשתי

מ:גכנג(!:פני,נ :;ג rגסחוכומגסכ'ס"גכרמגע"ונחא :Iגמגרעייו .מסקר
מקולםכחיירכ"ז:גגכנגוס"במכקכו,fויו Cכעכ Cמסעכוכו Jככמזסרגררמו::חקורסס :Iועסזכסfו Pרע jח 'וf,כמ Cקעוכ!:ס rח,עכירעמיfו I .ג:::מוכרגורח iCמפויגימזי

וכרפר::וגרוכןמעגירומג'ר'גfו C Cו Pכזועגירס "'וע:ב rכקורס'סנכפעכמסכוסיפרקמfו pמנכו Cכ (;:!,נהנ iכקרמרגר'ורוסיפ!:דרןיכו 5מרמכיי'ןכיהו:גק" 9י (מגק t'J'ק hiכ

 .פ~טעטשגע )ר • jמענטעלעהילע·ג) .פערגעסםעןהאטג)ערלויכט, )וfו'רגםותך~מ



פחא IIמהרשקדףםנחדריןערשאחרפרקחלקי l/רש
:ר t:iגנכמת t:iרמרסמת t:i ,מות 5עכ t:iגל :קטו,עוףצילצלתא :ייס t:iנג
ורנינ::וכמסכחכרממריגומר::ו'ייםגקומוחכ' ,:קוממיותוכומ 5נככ t:iנג

כפג::ועג,rכ Ciותםגמ'ממ::ווכמסעגו::ועמירו "ו::גקו::וכיעטו Ci )כ"'(רף
ססיכגגגמורןסיסךכ Ciוטrכגיו'::ויגגכננר :i:ייי::וכיגנינכערימגף
ו::וכיrכ )'ומ"(נכרכמיכ::וטחגיסעס
מנכ::וםםיס 'ו::גםגנכ::ו"מגןכגסמםר
נכנכרגכוומגמנכומםםמזרזככוותגמרכו
 i ""רי[מורת]ערקסיווממ::וממומםם

ווכתגרוורכמנכ::ועםרומוגסמנכות
חמ::ווfכגסונכמורוריכע"סריםם::ומוגס

מנכסנכ'::וריס'וטמטםםרורגוורfכר
ממס::ורי::וגיתרfכרןםגמוכסיס t:iום

גפתורוגיככסקומזכוגוכףיטכיווסימן
אשר :כרמנכרתג'רוסמכמגוםמיו
גבכחיריסיוםנוגכגיסכנומי ,גגיגו

 ,:ובנותינווכגורגיסנגו::ויסכמ,גוגח
נתכגימi:יוכורוטגומגזויומםגרככוכמ
גמוטגומוכמוi:ייכגכוכמגגנווכרסיכג

מ::ויכגג"מין 5עוכורוטגג"ט)(רגייס
מורןס'סיגגנווקיסקמוכיםגירגימ
זיקמ,כורכווכמרגיi:יומ,:לכוינכמסכיוס

סםערי'מגגגככסיוגססו::ומוי::וםסםמם
מענס'ג::וחייםגפסיומר:להתירגכו::וי'

פסלהתיר :נכיגריסםי::ויומגמיספס
מו"מוכגומ::ועקיומםגגמע::ו'יורסםג

ווכ',ורזקיסגמיגפקרומ:איתמרסעכיו
מראהו :כתיופסדנעיכסןוסייוג
ורויומ Ciנכיגי::וגעיג,כוחיגכנגוכו
 :ממrכקיסמוכגיסוסנכיןגעורב
נכסמינכיגי::ו[רגעיגביחך,נכדסוירויון
מו 5עמתרמרעיגעגייגמוכיייייומ

ם::וקגס"כימך]ו tiמדייויוןיקממי
נכנמעונכןכ,מלא :געוס"בנכםכיעו

מםסרוכי :טוכס "ו::כ::וקדוםםגורפגיו
מכמגקבכיוככמיס:וימך ,גןכונכי

כיחומקוסמיןכווסריסקגס"םכעומסו
וערגמזרתמנממיגןוכנוסעוכסרכג

P כוכסרכריסt; וכפויסזססוכמוכרדכייויתרוכעןt:i בכ"סספינסכפיקיסp : 
חסי"ורפומסון ;tנכגוטו Pפרכפי ,וכ'ג::ותירמוכררמכחרו'יפועלהו
סוניספ\:ייוספסגעניר(וו • ו::.גIרגעכי~גפגיסלתוארמנרר tiווכספמ,
נכפמיריוםססוגפיגגרמפ::וגעמגi:ימרס Ciגעיגגימנכריגוגפסגiרירס

כססי::ויסכעי::ו"זסתורסעגפגיi:יס

--ממנכרסמך rHועכעוס"כפ;כסהומרכביעתאהשתאנאמר]תלמידאותועליו
גו'הור::ודגריענפגיווריר ;tוכסככמשבחינןלימיםהאימשכחינןכולילאדצילצלא

יםנאונחדלשיי" tiפיווכ'כווריכנגוכונכרמסוגמנכר ;tלל
וכונותיסכנמונו'געורגמורומ pנכיגיסכעיכרגחיכמנסריח)דקאמה'/שחזינהוביםספינותינההפ

כ Iככ 'גווJכרגכיומללל מכננירחומוננכיווגרמסכמיגנכיגיסרכעיכקרמיגנכסמאיהניהואמריותומרגטובותאבנים
!::fוננרוננכר'כ .'ו,גנכורורות ;tוכעו Pוכגמירגורור Pכפרבשערילהעמידןב'ההקדושעתידליהאמרי
מוהועכיוככככ l 1 1לל !::כיכננסכיחכנניד::וסמגסוו Pוב;סג(וררוח ;tו::וסי;רומדיתיביוחנןרביאשבחיההדרכייםירוש

ננדננככעוכ'כמכנניד י/' Pפרכעורכורורוה ;tונורוימ pכמווכזככשםלדרושנאהולךדרושרביא//לדרישוקא
 .ז'כעוככננמיד :tמוכרוכזסגגrכורוכיםi:יומ p /'ע ;/'נ

חמדעס Dוחננרנכנ::ויקכעוס'/נםוכרמסוזכו::וםסמדסראיתלאאםריקהלואמרראיתיכךשאמרת
ניסספיכחוכפכיככלללל

ננ~יכר'כככדוכסי::ו Pגמרזיסגrכור::ויסמסגכגרכויהבאאתהחכמיםדבריעננמהאמנתא
כע"ן;ןזכנננכ'ןעמ::וומ Pגגrכרור1ג Iגעוס"פגיוrכיר ;tנככו)מיתיבי(ןייןא tעצמותשלנלועשאועיניהביה
ועח:.יזכדכרנננוננק "' 11ב"rכ סרמ'"''' '""ו מ'"''ל ,1 ," "ר ," 1,1כמאתיםאומרמאיררביקוממיותאתכםךואו ,Iהור;;נכורוOו 1 I כמגמנכ:רח

מכסריסמכחגיס :tנכםגיעוייקב::ו"וכ'::ונכיעיגכלל
!:כמגמכפי' .וגו'בימךנכרפןירויוופגמוכיכעוס'/כיהודהרביהראשוןאדםשקומותכשתיאמה
יסמכירמכככיחקרממי ,lוכtרוכיגיסרגעיכ/י'פיי'''נו',התרים(שנא'וכותליוהיכלכננדאמהמאהאומר

םסיכמוכפכיכ'ופננס "'ל
נמגמככככס::כיכעכ'/כוכ'מו 5עדנכרעיכנכגיגימייריבנעוריהםיםמנודכנטיעיםבנינואשרקמר)

 ~;ס:~כ Sר~ ~~~עגנכורמרנכיכעגיגמירעגמגמ Pנכפורקארמכיהיכלתבניתמחוטבותכזויותבנותינו
זחתכזירככ'רכזכ tכפר tוינכורמ Iנכסמיגוכגינכיגי::וכנכיכ :זיקאדבילכוייוחנןרבי
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 ;:'::;ח<:נ:וי:<קככ :tמד"ונ:גן . 'כ:(ז:גמופ! 'רדג מוכ,,:: cנרמ, ':''ג! ~"נ r <:ונ ג':ו::ו;וז'נהוfומכס .:<רממ'סמ!מ! 5·עימכעווכמ . 'ג:מועג;ןכנ ו:: :tע tמימףג'ס :tגכ rכ:זמנכו:וסוגג מ<:ו:
----ענ'ומנכסירזכיו

 _געוויכטאי!צוגייגובבאייגעח) . 1מגתור.דמ cו::ו(בfויסןjו::(דיסכ
ז

~ ~. 



סחרשו'אקברףכנהרריועשראחרפרקחלקרש"י
א fמחרש ]~[ , tj ,סנן ~ l/~קנכ I/ס~נכנכ~מחוו~'יגי •גו' tjנומ , tj ,נןגו'גטייכ , tj , ~ו~י.נככגיס ~ tiכ tjנ tiרו'רחיחגו'ך:נווונככור~וfוגםפי~נמפירוי
 •נקיטאחרתי"ח 1/1 , 1 1 1 1מ 1מ
כר'חיועי"ויצהיר : ;וקנויונבכססכ;מ;גו~fוזוו'~יסוסומ tjנומיסיס •כו:אמרוגחופfואיתפח. :זו"ק;ססיןנכ"כיסרג'נוכחגיחין ,ק

 :):ע"סרק"ם(יוממננכסנחטונ~כחזוונכקוסכ~ס~יו~סנסגי •וכ'רfוגמנסומסרווטיסובכסמרוגס •נסוסרוימימ,גסואמר :וגו'בככיןקככחכfוחכוכיריו
ח~ירווחינסחפטוסכfווכונוכזנחירוכח tjtjניונבכסגנוןכססטמ,ובכבכרפיוקמ~וסייסמוקיס •נככגיסמנ'אוקיס :וככרווסכימi:ירורfוגfו

tj מגוימככוגו'גפחחכמחואמר :נככגיסכג'יבכנסfו' tj ייס:iכומוויחגנו'חג::ומגfוסומממכ(ומ
ויקוגוס Cעכמנןמניסרחכסס tjונוכבכנווfוכ~יס tjמי :בעינאלאהניאי(אמר)בראשישיב!או,לחכוכיריטסיונחניויגו tjגרוו .נזוגוימ
ויעס!(,כיסומ Cכעמחמזומנוכבכ tjו'נמחמנוכנוןיונבכסיילה'ברבישםמצח :כבכחירחכקכ~סומיןגוכוחיוכזו:וכיס

 rרמס rוכ .גקוסיסונו' כ1'"ס tjויננריוחמכחוי1כובכחו"ויסשררקאדהוהרגיוההואי Iימנון-וזונומזונייונזוכוסס tjא'לו.וכג
ור rיחעור :tכו '" I I ".נ ,עליהביל I"'חלשמלכיסבשלשה גברי'מעכ,וויסרגוכ,fויובכ tj ו:: tjנכבכוס tjוכניו jמ::ורמגמי 1 "'יחניוומ::וrכסג::וי::וסנווכויככווכוfוגfו

m וגוןכיויfככקררישהררראיתפחעיב]שםןכיו!דרישדלאכוכיטומנבכיזכמחיכא :רrרtj וקי/l וקונחנוין::ו'.כ:נפתח::tj מימוו:וכנסס(והיסיוזכ
כוכ~ך,~ו gו~ מ~~~~טסוסיףככגיןוככ::יוכגס::וטזגרעגיןמ::ודרשתדלאעלךקבילתלא[אמרי]ליה)(אמרוfויגן )ו::זנרכויוובכ.מ,גי ו{'מ(יfו 5 ,,,ו::

נבועמוויע"כסנמז::וריןבכגיןווכ::ורמנוןוחנוי,ווכו •ביאהדרראנאבהואהדרומיאינהואמרבהוכנכובככויומזכ::ונפחוכקוסממ,ז::ובכ jיו
ס r Iוע" . Iעזכוומ::ו::ווכוכיfוכנכיסרמנבכיזכככיכ\מלללקוומומה::וכן.קויזכוחכריך :ינג.וכיfו
וגרויירועסעיוככו '",רנכג"'חנרס"גח tjנוכ , I/ווכ'וטבכפ"נפתחסחראסרכיססשהאשאוקיסאשירב .כסוכמרקויסמהיכא :ייניווfווזכוכ

וססינוכנחרו, i(ורג'נג"ומיוגונ::ו rtjכבכט::ו tjנ l/כבכסייכקיאר,ח •יאתאבחבריאפחטגפגי::וסגקווכיןוכוכקוסרריפחfו Iק'כעי,יסובכוי '", ,"'מילמיהבליהאיתחזימנשה
גרמסמיירנעססמוג::וגיכבכו::ו"נחכקכ::וסמין tjמככיסבעיתמהיכאלזקריתדאבוךוחבריחבריךככסכינוזכמווככוכבככסר::וייוכנחוכר
 ;~מכב'~ו~~ס f~~~ dומרס Ciוכגמטיסנזונויןנפזכ,.,יקמנכומהיכאל IIאירענאלאאו,להמוציאלמישראח)סמסכמבכ 5נfומfוככוגיו Ciמfווספח

מככםוגר,וכטעמיס ו::וו::רכמורמיומחמגיונבכסזכנניגןוחבריךגמירתלאהמוציאלסישראדבעיתנוכבכי::ומכמכייסכ tjפווס::וכפגיו~נימו
 cנרממיםמ( tjכמ'יינויינבכסכבכיכיוכקויסגיקמנכילללל :נכמוככבכיחווכמ~פחמ~וכימכמווכגין

רמוככיס ; Cנירווניסככ"'וןיי"וין'"ממיפי 1ונכ"'זויחדרישנאסחרו(כזיהא)יאגסר!או'זקריתוכקריס tjנכסיגמגכונכויקייסנכ::ויגfוfו l/כ
מיכיבכמעכס Cכ ,"נ. 1 ,"; '"ל ) •ו,לל

מו ·,מכרמסג C 'כ::וסטמיןומrרמגיונבכסבכסס tjנכגכוככאבישודקריסנמהיכאאבפירקאמשמךיהרנמינכ::ויכמכ"מ •:רוו::וייוגכfופוזכ
י:ריסמימורחנעסומ"ג • ו:: Ciמגכי::ומחחזיכבכו::ו"נייכקפלחיתוקאמו'טהאיכולידחניהממאחרא"לוכfו ]ו::פי[מפויס::וגחסמוכקוסנסוכfו

וס,ינו ,ס::ו cכרח--מ" .לfוfו f1ו נרמם ' Cונן ' 11 'נסמסנכבכרחנרין.נון'רוחגריח.נריוהתםהותאיליהאמרכוכביםעבודת :ו::גרטוןור ,,נטו"מקוססקוייןוחונכ
םרחנעסעככסורוחחנויורוכטוכבכנבכוסוכרכרוניסכגטוןורהטח(בשינך)גלימאבשיפוליב)נמיטחותנכנני::וסייח •נכינכוטיפוכיגקיIכהות

tj גריינכיונכניןייכוקופחtj וf1קכחס I ומנוווזוניי'זנבכו::ווליגלtj נבכ::ונכזכ/I נרמ ג::ו'גמיכונc וr סc ממל
 ;~ר:;;~~ ~~. ! J ~קויחסמנכווזסכבכ::ו"נייכקכ::ופ tj ,ברבוותאנפחחרבנזהואמרלמחראבתראיבכנורזכי 5 'נכפגינססיןו:רייחכוון

 ' C' Iנוסומומינןגןומיוכוכבכס"ככבכ::ו"זחנויןנקרוחעמ:רןנרנווומוחיוכככר:רייחנןמנויוכמנונוהיגו t:iוו jכיג] rנגזכ •נונווזכמ:נפתחוגע tjט::וי::וגוגניס
רס Iנע'~יכס Iסמ,כו /:tוז"טבכטיזכי::וזכטונ::ובכ"י ;:"ו::כבכחכםיס·וכ,כבכ::ו"נחגםמיןרכ:רסניינריגו

11 1 I I 1 רורנימכמכגימנמ
ע,ס Iוכגנכנר,מרסטנחטמכפיוו::ומכוי~::ונכסוןנ.כ(י::וסונכנרגין::וגנוזכיו::וגסגיןנוכחג(מכ(;מ 5יכחסטנוגזכמנומוו::וומ •::ונכוכימכככיטוינבכיזכמהיכא
כחסכימ,כווחמרנזבכהנונכוחמגכג::ונעכנוןנבכנורן::ו)ררוכ::ימיוו::ו /:tכוכ"::וכחסס::וו)ר::ו)ררסוכמגכנבכיקיגח::ונכחח::ונוימ::ומטנבכנכ::ו i::ומגחקככ::ורי-fוסון

 ;~מ סן~ו~~'כfמ 6 ;~~ '''עמו::וגזוסמחכטנבכ::ו::ומרןימ Sהוכמ tjכייטמוגבכגסi:ימרס tjוi:יומכזוס ~ tjגבכ tjקורסנככמוכזכי'כויוסכזוס tjזסנבכגין tiובנכ"כייסהמגכמפן
עיקר,כס:גל'גב"ענחסרו:רמוןככן::וכזרסמח::וטכבכגנרנגייוימ iS:ינכו::וכזוסניגrכיוכי tjוכסחוזi:יו '~כוfנגחסמוןנכןכחס,מ 5כ:רומכi:ייסזוסרבכנייסי~ ~ tlבכ tjונ~ tlסח

ס tנJכב.יסיסכו,הימגס::ו::וומסנסגווונכזכמIכ::ו::ומרסמכיזכנרו::ובכניוןייסרוכטונכם::ופיעונס tj::וחגIלבככ::ווומ::ו::וגוג::ושזויrכ S::ונכוכמטרמרכבכיחמ::ויכמגוטזגווז::ו
:רעעtכס rמסעבכיסכ::ווווזכיfו 5::ווכוכוכיסרfונבכיחוכ::ויכfו)רייכוכז::וכבכ::ו"נחכiככוס-טמיןוfוח)רניונבכסבכסככככוומויומיןנבכ::ו"נמכ::ויסייסרנקנכזכסונ::ונבככיכג"

I ויממרפ'ממרגמו
עחסנכגוירנעס.כעסוזכ 'וfי:iגוכ,רחגימזכמאחרומ"כונ::ו t:i כrו::בכ"פגחזרכ::ו::וI'גנ::ויסחסרנוטגזכקייס::וכזוסנככמכזכרגננכו .ניטוכמיס iוקמהיכאונכסיקזווכג::ועכ

כג'מסממכגסחו::יגטרסוככזוכי::ו Ciנטוממrכi:יכו'.ע"ונסיפוכיגקיIכהותכו',וfוייכככוני'כבכנורזכפגחיזכוקממוכמיבככ,גסחסרומIכונוכ::וטפיבכ::וזכטונ::וע"פכווגזכנכב:סיכס
 ~~~ r סכ~;:!~ f ~;~עכ,::וסגוגניסבכנורזכIכונכfכזכי tjמכי tjננריסנטוגיגקיטו::וייזכככוניסבכנויחגIכונכמחונכחמוסייונכו::וייהמזכ::ונסגןננרי::ווכי tjנחמיוכיסחינכור
נילופנ.סס'נכימס tjנכגוס tjכינווחמ.נכגפחזומנכינטכוi:יו:ולמחר tj:רנרוכ::וככסהזנכןבכו ]מ[קייססי::וגכוניסבככורחכ tjיכ::ו'ךובכרייןמזכיגוגניסכבכנורחמחוייזוסייח

ס rססעס(ככ Cויעקבעייו
'סו~~~נע~י~;ןססמ"ססעיףלכ"מ Iכימני'ררמנומרמסנפיק'ק , Cרל'קמסילרממפמכיוזנריןוכס tמוגעכעריף(ריקורמ· rמבבוח Cככוס C,עזו'ומ rטמוס 'S1מס C ו(!מ:=ונס
(ורןמקריס Iבסומוכ·מ(יסכ(ורןמכמכומחיר'ןמיןנרסנעמר'יררנסב"סכמ"םביס,סמזיןיוחרבדונכערויסו::~כקגעו(וטורסכמקןגי'נבכבוככנימעכ"פ
ורר~יוסרבו,'ובי'רנח Iכיועיד Iירי I 'טכמגרירס::עיסנונב(וחמ(וסוגסספוסקיסוכררו:;;מורמ(וסכנומ iנר' Jכמר iנסמ/יכי 'iממיכיכבכגנכער'ס C:וכוו(/י ס,;::ופי'מוסרכפרי

וממרוכמעכסזסייכ Iחנר'ןכ,סקרח Jיכג ר::ר,ע"זקזi'כ ,וגו'ס Cמ,מממ Iנחנר',פחמ:למחרנסוסרריכסמימסס' Jהסגיוגהיגסמחנמוחוז tממכחגיגחינככרס'ס Cס:רק:סוככרנבכבוכ
ינס C 'מ,ןרבמיריכמולחפכיסוממ::'ס-::: .r ל'Iו,ס :Iססיס Iכקמכיממלנמולסברוכסיססמ,ז;סמע"פס :tעטורמ·מורסנעכסיסילכעס :rוכפיחבונס !' Cעו !,מ Cנכמןוכס tמ'ו Cכעוכמו
כמככי-מכחרס r (!גמ'רף !' Cגקדוכרמיחחiוסככימ!:סומממכמורברוכרמע!:סfכם'כרנס"כמ"מכס,יסוסומכב"עויע"כI:tווכס ס:!(!יסקסכ"סממלככןמחליומסר:ולמנכרמנכרי'!וכס Cח

וכיו!נככררורגימרכו::(מfככיסקייחמכרמסמוניfכנמ!:לימ:גיכמירערנמבכימניסנס"קנחרוסי'ו!(ייס !"ר(!נכוממ!:וכסגעככריןכיכייקיסברוכיס Iכמסכלמ!: ' :1 'נ!ומ"כ cכרממיטמכ
כרמכעסכיסו rרמסומס Cסמעסוףכיעיקרםסוממחרו,סמפיסעכסמובימומ Cנעמכוסרעיקרירעמ·סוסמ"כו!('ייכגבכבוכיכמוכמלסעמועכנביס,ס Iכירונוסמועככעי'מנמממרככןנ(כונכ

קמ·מ,fכומ,מרימיכרקריססיכיחסונימומ Cכערסרי!עכ~יומגנעיקלס :Iחסע Iכמס"סמ"ככמח!:כסמחנתבמוליסמכריקיסוגס :tמכעכירברוכיסמע"פככומר • C 'גןכומררקרק cנלמ ' C' Iנ
וסממככמסמסגריוסניקוס Cסמעמחכח!:וסמברונחכמורמ"כסרכרמfוחרימרהו::יחועונכיוכיס tנ'רנ"נפ"קוסףכרמ,חמ C וi(טכנעטיומח ' t •רסי :rמנסןנרסומ C cנרמ ' C 'מ"'נן

יהינ(מומיענרמ :מiוכסםסיסנסמיןמימרמכגחןמסמיןוגסכיגרניוחמ(פחחממר Jכג i:>Cמעכ'רי :'ק,מדףכעיכגרמ·ממכנר' Iננע Cומיכסססומ(נטנ!ס'סוירנעס
נמככוחמוררממרי

מיריח'וקטכוסומיוסףענף
 Cויעסמכןו'ועז,ממר cגרמ ':!' Iנל IIא :ימ) tנרמפ' rינמ Iכרו I(ספר Iוכרממרנפועכסעכר'לכעסממריסככוסמכמכ'ס :rכ'ר Iס'מלכמירמיגסכפtי·I'למכרמ,ממכפ,יוונסוכיכוסנריק

ס rו .סג Iעב(' ', :rסיסו::מסס cמט'למססקרוסגמממלגt:מנחימס jע" .נעי,מכמסכימ,,מרנוח:וI'לייסכמר(ומס'כפ,'מחסכןגרחיכסמוס",ו ,:!"עכפ,יווילמ'סס":רקנ
 כf(סכימ,חמרוטסומעכס rנילכטסרונססיס ,ילנעסרורוכפ,'רורקסכ":גוכפ,'ס IIקסנ , iכססרלנווקורסימכלןנפ,יוס'נפ,'כב"עוימסנן כ"עי::!ענמורורו::מספמלב"עס",וסמ"ס
עיקל ככ::!כעי,מוסל rסס Cכיליס Cס!:ילונרי!:וי(ןפ'ינחקגרו! rכספרלמ·מימככ ,רורקורס cנרמס r כ(!כימרח'רלו!:כממסלס Cע Iקעכספר Iוע" , cגרמ ' C· Iגסכfגכרממל
ח(ס i1גמ:רכו,חינiוסע,בממייס:רוכןו:רומ(פ,יו,סונכחכי,ס tססוכס rנימוח cסנררכירו::ס(סכן וiכ::!פ'כלכייס Cסמפרו Cוקס .נעי,fככמסכימ,ממר cנרמ ' I ':1נא"ל :כמריגוחסמממל
כוכניסענורחעונרמןכסנסמוךכי,ס C:רעססוכןכןככסמעוכסנמזריבסו::מ"וונכי , 'ח'!:גי,מו'ו Iמיגוכ'סבמוריסנריקיסמ,ןס :rעומריסוכס :tחפנעכינמקוסנרכוחנמס'רממר~נסו
סי" ;'נ Cנכfוס"חיכמסע(בסכחו::סכ'נסכפ,''ייכןמססגלח Iמיח'נממו,חוכס :rונכמירחו'fוסרס I 'וfמסרורfוסומרגכמ"עו II ,רףנסכחממרוסרימ"כמ(ריקיסעריפי <:iינ Cחרנעכי ,כעמור
כנענfונכ cממנסכפ,'סומסיכןכוו,חוסיסכמ cנרחמיחכ C ::וס Iפכומל C 'ומ"ג'[(ייכימ'יקרו'ו Iמממומסוכמ(נכ!:וIרו::כקו::ס"יייסיעוח Cכעובו'יח Iנמזוערגח'נ,וגח <:iעועמכמחי'וחעמ
 cנלחנ t 'שסוחס I,חוכי(ס Cסמ,יוו'!רע,ב «::יכ=סמחרייככומסקסנ"סגוו,מ!:ירעסיסגוו,חוחכחרורננרכוחר::<מרסס"מ'ייכמןח~ונס,גסיעסס cכרמ'רנעס ס'<,:'כממרועמ"ככ"עעו::ס
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'יייוכמוrייומגכ"'!;קככסומףגמ'קככפס"!:קסכג"גמ :tק<גומכגז'ייסרמ~ווימורגועגיסחסרממ,ו tעזוגס ו:: cמג וfי<:<עוג'ימכ,~וממעממס~סעכיו::סגר!:ומוסימfוכמ
סזר::וס~ ב::י<:' מ~:!גייח"פזףג"גגמתגוזfוימ"ככסדרקככפ .rוגמיי'יועיו"מוימזממגסיו ~מר='מגמון:;גמגיוומג~ג"גגפ:ו~יממיוממ!:מגמכס:<ימסמיגוק"סמו

' c גסP מ:<ר :!"מכממימימכ~ימ :גייכו::מרמ,ןגימt:: וחייfי ~עו::נכגרוממרגז'יכ"מרככז'קימסמפכיכ"וrסורס
כ"'יסק P.ככומרגייגעחרמכ :t 'וי!:כווימממר:אניגחככיפתחס :tג"מנפדר!:כ'מכ'י

 ר:!מגוזגרקכסבכ~מזפ ןע:!' ר:!מגגספ'ייrי'יוכחממ~עזרפמ~כיפחר :tומכריפגמ~וגמ 'נעחוג::ב'וסמסגעחוכפו::מו~מגו!:חעמומחרממ~וכמס tגסיוע(ריןטמיויעזרסגע(מו
 עי::ו<:כ 'ב::גורכמנכמיוגיממז'ימסי 'י'מממ'י"מכו(מיומפfו,וחיוככוג:<יומכעגעימירןוסיס::ורכסגכיפגספו::יסי::ב.כריווג'עסרגמיהעירגיי:כו::מרוגגוזסע,סכגימ:<גויחו

 ב::"כקו:וגג~ומ;ספףמגחר:!'גפמף !t "ועע'סימובכחס"כfוגזמ,מו!כייוכסרגיס 5ג'.ומזוכוrייסגסמכמ!:חייג _'ייפ "Iמייכ~געכ::ו~ן:י;:ן:כאלמנהו'מג:יי!כןוגוגמעעמוגרג
וזוריורגג~גימזוכי'יפ Iריפ Cיס tכעכוגכיס:ס Cקוסמ ,גיןממס!:פירמ~מ:יוסrימגרימי~'י!כרגגגוrיפגע,מיסוגמפ~יסfכמגמ'מויכי'יפגמרזפמגסיומףגיכיכמיגמ'יפסכן

כזס:::וגיוכחכממפמרוגס"מפגירכיפגסמגוכןיפמככיג:!כורייומ:!זממרי'מףת~::ורמוגמ :tמיפ.כרמסככיכי :tג:מעשהווג'גמירטכימ,מfוגמ~כומקרוגיפכמיכיפגססמעמיי
ירסףעץ

 ו:: I ~,סכומ::ו ו::נ'כrו::גכ~רקרfווי::ו ו::~~יו:: ('וf::וגס .וגטונ ~".רfוסגןגכטות'ינז::ו::וגי'ג::וו::ווגג::ו .תיניףינfו~סג'תנ::ו::ותור::וגכ~סגכנרומפנ~ריא
גכנרויסרfו~סיfו::ו ו::מ~ l 'וגכ~ .מטfוגו~וג"גfוfוויממר ו:: Iו .::ומט)וו::וו)ו סו::~נfווו Sגקנוכ~ס jמ~קי::ורנו·ומס::ומנ::וגרגכותסגנרמ::וירמי::ו

גכנ,::וסכב::ו l 'גכ~נית)ונמנפמוכ~ס ו::נו~'ו::ות S::ומנוית::ופוו::ותוו::ומק .::ורגכותסבומוו::ומטfון::ועוע~גי::וכוגיתוק'גתועיקרכו~ .ס Sנע נוfר::ו'~
יוכנ::ו ו::פו::::ומ::וכבנענ,::וסןגנקוו::רחוידכריוככננעוו Iורמו .ניתfונמנפfו::ווfורות Sו::ו::ורעוtרכסיפורמפניכ ו::יו::::וו::מגנגי .מן Sע::ורעותעגונfו

ור::ותו::עגעונו'ס"fוינו .נוכריוכנ::ו ו::פו::::ומ::וכגנסענרימזור .נדכר::וסורוף Pכסגנונמ::וו::וןfו .::ועווגתו::וס iמוrוכרככ::וfוו::ר::וסינ::ועננ::ופניב
 ו::,'וfנמורסכוומ,תחייוס 'עי _נגדונקטנה :יגו)כחנככו1בככי(מ::ורוכנ::וו::גפנ::וfוסגיגנומר .זוטfוגןגיגוגגfומוירfוו::וגעטרתגפנ::ונfומרו ו:: I ו::

 .כעפרייעט.אכגעשיקט )ו::~כען·פאןשוויממט.שטעהט )י .פערזינקטאונדמ)פערהייראטהעט.ג)דערפ~נגער.ג)טריפט .[רגםיהמת

יוסףיוצחא flמהרשי l/רש

פ"ממ'כסמירו::א
0 " fמ,גס:ויגקוע 'ו
מ"פמ,כסמיר~ב

 :מ,כ'ויגר\עכי'ג"מ
פ"ממ,ג::ימזר!:ג

וגיכקועכןכ"
מ,גס Cמירי :מ,כס
מעכימג'כי'פ"fו

עייוה :מ"עג"י
מ' '::!רפרגמימ,כ'י

 :ע'כימן
~ 

גאוניםחררשי
מרמבכ.ומ'יגחזור
ג"רפ tיגר !tקמזכיז

ע~ :rנפים :Iסיגר
:כרינו ' :t ':ימ'ע

מוקעוריו ~"מזממרו
וגןקכ"עמספ.עו::כrכ

fוכוגי. Cיע"דנריו
זסגעכיו pכקריןמס

וגעגו=גחוירגזג
ס"גרמ:י :t "מועיין

ףכומימורמגמגג"ז
 .עסוכירממכו::י

ורגוממ:גכמעע

יוגריסמ.ר::ימ,כומ
ירמיכומכפ:היוצא

-~e----

 Jתיאאהבת
םעימרגהעיר

וכ iJויiכ"רמרכממר
ס(עקיוחי cמ!::גיו
ען'ק'יכוגיו ~גגיו
כיפגפגג!:י::ייוכרי

fו~ו /Iן::ופר .סרנס
מכמו:כנמ י::עכקוקעו

t: פרקןגככייפומע
 'גו,זגג:יוסוויהור
 'בפיזמ;::מעג"וק
וקימזגfויסגיגו

ד"ף~מ h "'דרמי~ממ
יי(מוfויכויקעו
פ' C 'רגמוכחו::ירי

ע)"ם(יףםוררגו
וכ,ימfויכוי"יגמ
מתכגיקוזסג"ם
 ר;::!מ iמ'ו::בכרומגן

 .ככג"מכומrיבכגרrי
ס(עקגגיfומוג!:ג

חמרגד י''מ!:גחמ
ג"(זכוממייכו"גפ

מסיקג)"כוכיף
יננמעכרמר tימפ

 nממ,וסגיגקעכומ
זיגמומ 'גירו!:י"גמ
מגגמוגיזע'יגן
מ::גחת וf~טןקגכי
 iזמוזפקטיוגיזכככ

 ן;:חכרג".עגיגומו
ר'כמג"סיוח:ויר'
ןקטרכוררגופ"גר

ז"גממי'ו::יכימוגיי
 iכזיינמכמ ' :tגירו
מוכמכ"מו~יי.וסע'

;ומוגיג '"ימרמ:ומ
גמררו:: "עו.)ז"(זמ
 פ::זמגומרמיכס

מוג,יין ויו:::!כ"ג
ןח . י::כ::"יגקוזס

נרכ,ן '''ר'~גגמס Cק
רג::יfומרג"דכגמן
ג"פרכסוסרי "'מר
זמיכופוררגןפ"גר
"מגרמס"גויז~מו

זקע!יקסגופ'סוף
 :מקעכסגרע
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דמןישא ]מ[
 .הסיצרברר"ה
ערתמרדזהד

(וג"גובו'יןaיראר
"יג:דףמגיג::יותס'
,נכhרוז:;גמ י::"ו

 :גרסימ)
~ 

יוסףיד
סררומנוממ'נ::ירא

פןרנמיןמ,ג::יז:;נמ

,גקןטג"גמ'ס"
ויני\עז:;גמסדר

 : r"Dי rרמ'ז:;נכי::י
רנחימ,גסנכ"ןב

 :מגיגסוכמפסןק
~-

גאוניסחדושי

נ'סכ"ממנרר::ינ
מכריסיכימחםנכג
גםקםקיגדגיס::ייו

 Pז:;נרממןרנכןנן
מפכיגי . י:: :Iכנכ

פרנכ::ימחם::ינטימו
ימיסנןמרחרן rםימ
ממרכ::י::ייסןגמפכי

נכגןנסמומסגז:;גומ
גסס::י;מ,גןגןמןפ!

גסףגגי"מכרייס
וגח rגמ .::ינ rןגגי

I ::נמנכמדממנס . י
גס>יחסנמרסיכיר::י

סגנככו!נכנסנככי!
נמרכיסז:;כבכז:;:גמ:ג

ממיסמ Iמכפנמ:גימ::י
מc;::יגותמ Iדנכיס

גמנןמן,נכר Iמז:;נגמי
נספרסיטננfורגסג
 :Sאינככ"כ::י 'י:: ' Cמבכ

מממקיסמגודפמ"מ
בככי!נכגנכסיר~כוגר

I גמפר!:יסנר,גיס:
יכקמבכקרמננכגר::ינ

מכרגכח; "רו:גמגס
"iכוי::יגככ Cנםירון:

 י:: rןמטעם : ;Cאינכ

ימ,סג::יכמדו!נכסיר
גמי ;C 'ממ

נמ~כסנמוכמומיו
בכגנממנסמור::י
סיכיר::ימבכמד

ד'ןכ']דנרי'[נממרו
וגוןגןמר ;t י::רק

גננידוגגכיוכודבכiיס
בכמדמר cחיוסנניך
וגוןמגכיךסןכפני
נכדחוכממויד Cומס

יfו 5Iס'ו'נקמ,ממכס
::ינrוגמכויממכס

רומ::י:גנדוגן'
סרמר pמסק::ידיס

ריס, Sמכיכיממסיני
::ינכירג"כ::י ' Dנגס

נכגנקמגסנכוד
סיניסרמנכמר

קוננכסז:;סמנכנממרו
נפסוקוונןןמגסיס

מוממרסגממריו
גנוחמג::ייססנס:ג
כ I"מיוגיגוכר"ימ

נמוקוממ 10נמוגי
ר::ימחממ::יוגו',
רק::ייסז:;ממירגונכמ
יני Pר::ימנכמרנכני!

ועני!ריס, 5מיחמ 5ג'
I מויףןסוחד":גגנכ

 ,ז:;כfורוכגמסוק rומ
(נככיננודג-rו'ור

רש"ייןרףסנהרריזעשראחרפרקחלקמהרש"א

גיג~םכגווfכrכ~גפיגיג~.נכסקיעלוככ\יג~ינומכfגגרכייסס*):ריו~נמגרמםוןכבכקרםם~י~יימי~ •גי t:i t:iמקרובככגו'טככיג~rככג~ככח
מ~ננכגממ(יוממג.)מפגיגרממריגןמניוסיוהיגםמנכ.קולוורכס:נגייrכמקרםגוררנ t:iניוסנו ~י~ t:iםגי t:iמקרבכגגס~צ!יוזכננ' Iגמימו

רגrכינו~ייגוניקיבכ'"מגרסורמ~נגנגמפגיגכגיג~ניוסגםמנכמיו~קוגנככגרמווגיכ~ככזכככגו ;Cררנכיכ~~rרורכןעיקי ~י~םגמוגפירitוון
מגורסמיונכפ"ג bונכגיס"רוכחונכנכ ;cגקוכסירמ... ;Cגרינגיכסנגס Pנגססורורנגוזככ'גגורו ~ t:iמבכממוrכו ;c~~ומנגיגסנכסיקיםסי~מרנגיס ~ ;Cמנכ

ככמרו t:i •רנגין Pוככוגוכרכניס :כסככנרמרסוסומכרורו!רכגיסרסייגו
ככמוו •ככבורנוכיס :בככיויממיסככיותשתיא)(איבהכלילהתבכהככחשםריגורטמו t:iכוגגוכמיזמסfכוסס i:!מרס
םסומנ.ירfגסכ t:iמיגוככוכסריחוכבכ i:!םג ] [ ) ('ללל:ונגוסגכ t:iא lfדונכfכר •וכמגסנכו

םנכי •נכיגיו:ריסיבכוכו;כסזכקוכורבהרכאאמרמהוייהירגככממ:ויסכ t:iר tiמפ ti •גו'גכיכ~
סנכיוגכככוגפגוגפכסי~:ונכיןננכזכ tiעלואחדראשוןביתעלאחדוחנןרבאמרקוכורמי כti rfנכיגסבגוסוגגונכרrכו
כובכרו!רגוריס.כםוןגמוזכרמנכוזכ:עלמרוכיר)(כמרברשנא'לילהעמקיעללילהב •שניביתrכמרגןגכפ"ומףג6סו~כמבכ tiגסנגיס

כבככעל :םמבכמי)מ l/(כ •וינםגחגנוןהעםויככוקולםאתויתנוהעדהכלותשאונכfכרוגו'מו~כיסוכגכמ<חסכסמ,ן
 :רנכגנמסומכויסמוכירנוגס t:i •גבכוייסיוחנןא"ר[רבה](רכא)אמר •ההואכלילה.כגיסס'ומזגומסגניסגו'גכ t:iא l/ד
t:i גמ'וגנססםמספו~ייוגכססt:i c; מיכיימ.מ!ררנמיגןקיגסר~גוכ •אלייילמם: 

מרס ;Cג •"'יורסמןכקונכגמסכאזהםאמרההבאבתשעהערכוםהאותוגרמיסככיכס t:iוכפיונו'קררווירח
כמגוםיממרכריוגrכfכרכגכרווכוריעחכםשלבכיהבכיתםאתםאלישראלהקבווהמוכרמניוסיומיככ\יזגו!רםגסגכוניס
רסמקססגימגיכמס tiגמוגוזמ!רזגכמבלילהאחר.דברלדורותבכיהלכםאקבעואנימג~מירנגייrכסיו!ררגרמססיסםנכי~ס
ר~מקפירבכגיוחוור!רפגכמיס ;Cמוע tiכאחרדכר •נשמעקולובלילההבוכהשכלשסעוממר •סחורנןכבכרנכגגעוגס

כקוכגגמכ"מגיחום.מסוסנומיןזסגככומזלותכובכיםבלילההבוכהשבלכלילהרכ!ריס'כמיגסכגסקוכסנמכימכרנן
קינגגמ •גרניסיוריגכגסכרסגוגםיםלללליל •ריכוחרנןכרז;רקוגסםומגכסיס tiמפורם

גמרסקבכממרנ"יגןגנר i)ג' .כבכק~היכהכוכהשכהב~ח.ר_ר.דעמובוכןםנכרסכאשח : tiע'ווכ'~מקרםכיזג
 :חומרמגיככנרוכמכחניריםמו"ראחתכאשה.מעשהכנגדובוכהקולוהשומעגיגס ...;cיעג~ייוכ .רכ'גגכוריסנעכעכ

עסןfכגיו~ייגיחוrכסרף t:iו •זירדנחכוכהוהיתהשמתבנהגמליאלרבןשלשכנתוכווזגר!רינספוגמ'וםממגססגפרו
:לואגסרוסנמםרככי tiר!רגגכונריונוכהקולהגמליאלרבןשמעבלילהעליוכחייסעכרמבכ!רסוסייטגבכוריווגו'ר Dח

סחררנןגכגמrכוכררסיסגנימ .מכיגסכוהכירולסרחעיניוfו)ריסישנשרועדכנגדהרכג.יכרכל :ומנגסכבכרמרוכזגמיר
וככ~פ;:וכרסגככיונמס[גמ,גו]כמ)(גיי-יחטמסניכ tiנרסייוג •וג'רמג tiכי

מסמכמרמג tiכיגססומומרגמחריסודמעתהא)(איכה •משכונתווהוציאוהתלמידיורונגכגסונסס'גיקרמכסמיייס Dגרמ
סיסגכיח[גי]"ככרומסגזמ!רכרסכגסכאשהיוחנןא'ור[רכה](רבא)אמרלחיהעלגסיוזכחוהומבכמייםסקנ'~ונו'עיס \Eפ

ר!ר t:iבכגגנרמווכססכגיככנרמרנראליא)(יוארשנארמנעוריהבעלעלשבוכהגי tiרמגבכסס:וומ~ימפונט ti:וומ
גנכורגמכר:זירדנח'סנגסםגמסםנטיסא)(איכה •נעוריהבעלעלשiכחגורתכבתולהוזסו t:iגרמגגכמ ti'יממג'יומס l/סקנ

כיר~גמו(נמךנרג'ור)ויררמיבכקכ tiגםווי.וו ( Iיילכירגככגכיסיסיוםכמ ]ח[יםרמגכמנכגמ
 :נרו tiוכגסגקוזכוכחנירוג t:iסמוגמךסוחנןרא(רבה]רבא)אמרראשהצרוהמונכףכמגימרגמיבומוו<י'פג tiונזוי
 .כגמרמ ":!רככנ"נכ" )*ח)(ישעיהשנאמרראשנעשהלישראלהמיצרכלכססמוכקגיסטעסז~ו tiכסמוכקר t:iגמ

א"ר[רכה]כרכיה)בראלעאי(רביאמרוגו'להמוצקלאשרמועףלאכיגינכיףגנכםסכמוכגו~קנס"פיעכסומ
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 (' Cנקירוומפ::ו,רמנ::סוfו'זו,יוקוחופ:<י"בככגרגסו"סרכ I1'Cז"בכוסוחכגכ,חכגוכי"ערסחזיסיזחחרנויק:נכיסכוריוויססס,י .כוכמחחס!:כוחכ :!',כוסאוטי
זמ·כינריורח,ססניfו "'ר •מוככנכסימןנתז :כוfו"וקריfוחסזומסרפויסח"סכיכיג,וסומרח l '<בגfוכיס'ירניר :rכמממר ::zעג;:יוחג(סכעמ כ:!יfומנכפ :!יח,מ:! ףcר',

 :כסו::יגומ"וf:!כזכרוכחיסמו"סנ"כנכוסמכקככויכסכנכוכדינ::מיוממרחפיכימחוצפא :יכח,כגיס (נכמכ,רחסגנזורסמינפימוכנמזכתכר e :!כמ :!י
סגחוניסומו,סמכסכימווורסחסמורמrכ,מ "דףחרכמזכ"כפ .כיסמחימ tיפ,כ
כחזסמיריךס"כק:!<::גיו::עממסכי וt: ,,,fפיכגפfו Sזמומ,חוכמז'ןו::פירמ"מורג'חחס " Iכקוסיכחכוםסנכמחכןכfוז,חיכור::וחסומחוחו Iיג'כומכ'כוס 5רוסמז:!ןרנז

 frו c"זוקיקמ,וככסי<סספכיוכככקכו::כימיכומריף Sסמ Cמס ''' cפיר eומ::וס Iכמסגיפfו Sרמומכחס(חמ(וגfומר Cמסכסיפןכפירוו::גורמוחמ,וכמ"מן";ס Sו::רוכזרן
 :בכיו::עמירכי 'סיוםףמסומזעססכסכיfו"סכסס rכ(חנו :t(יח Cומיסכ cכרוfכממזרסס"בכתנןכמונכfכ~י Cרזmרמח c ~עסרג"סחכחססמבכוחככחנומרח(כfועזיין

וןגמחו(ובכנגחננעספרסיו Sוריעיכיסס<ויג i)!: 9כימ:!וכחףובכיווכח Iסממרעיס lנiכסיוסי::(י :t:tכפיו::יעיו ן,(נרסו::גיסס C :!"זבכמסרג .הממכרגנימיגרבלעם
Iכבככחר::!,כעס<::כSכומI כוורנכסוכוכחc גחעחןו,מI.' יוr ו,ירמו::גמטחfוחזוקיוכנעסרג~יוו,חיעיגיוכחו::י ןו:!מ!!כבכ(ו::כןגחךכבכי(' סר:!'סיfוג(נfכD י
C ממזסנכר:!גסכיכיוC קסנP בכסקיקדמסS רחכיוזיק: 

יוסףעץיוסףענף
ןכי!כדף"גניס(ענורתטיסתוסוליגמו .tיפוrוטתוס 1 'ע~שתוםרב "'ורו::רגיסחכ C,זמופרממרiככרמכ:'מכ Cכחקרiכמ ס:!ק .,,:!בכרגח,:יכתיברכ

וסתוסטגתנותינונ ~ידיינרטטסוע"( .סיפתrוגדי ,יופרסfוינכס Cקייכ'וח .)כי(רכבכיס Cי 'רסנחוום Cנם ::NJסוייכג(נ"בככ"י 9זחרכרנכן'ו
 " '" , ) ( , 1גתיכנמ!:גגבכר,fו 1'י 'fו;וגסמ 'רגכפוכיכrכז,מזס,סיער, 9ח 'י,פ ''' Cרפניוס~

סיס·ןמתו{נ lכtוק :,נכ rrורדספפתוrוסזנכנמדנר"ןסעסמוס I(סווגכויופנכח,כiיכrוגגג"רfוכסוםrיfוסיס "::ומרוחיחייס!fו(פיתזמסfו,וכו .פכרכחחיכ
(חורתנ~קפרסת(,וסר "וf",רעו,ט,נתנחמתוסיוטנורפותפנכונתסכנרס,חוכס<ףחסיfוכבכינססבכיר,ניסחיחזסIיסזנסגפימס ''' Cרככ IISגויוג'יסגנכי

 .אינגליקרעםפעטעפאןרפיירעצייטם 5האאיינע 1סאכטע .ק~צעאיינערמיטיייעזעל Iאיי )כ •נצ~רני )וf • 1מגרמתיה



כלוםארצרצחמהרש"אקחרףםנחרריזעשראחדפרקחלקרש"י

א"מהרש ]ח[ר~גמינכ~ ,גמףגו',פיכ~כי~רמיrכר~rכסגרינכ~נכ~"י tiוגו'.פר,פככרער~גמגרינכ~מף~ימכנכיג~,פיג~ני~רמיrכר~rנסגוינכi.י ~",פג.כרע
 ~ו:ג;כ J~~מריב,פיג'ינכ'יגנכיכף~;י Jז'י'גופי~נכ,פיג'י Pיטו t:iרכפקק"ג l/נ.יגגו'י'פגרגrכיכ.וכמיירנכו~ i.'Iכמכ~נכrכוכרעתכ~מrכו:נכנכמ <iti f.ייכנכיכסי'פגרגrכיב
 :קג:)ק: Iוג'ורו'ר~במ,פינi.ימףוכ'בבכיכוrכרו' ]מ[גרמוכרי,ן~ימבנכיכ~ר~מס :מסוסימרגבמכמטנכוכמוכמיבכקסרי,כי:יזמנכריגרמפרםורי imכבעימ

ף,ד;~ til ~ I] :ע'ו IIרנכק IIופדברגוrכפ/pווככורfכיIג.וגימעכ •נככיוןרעrנ[ויורעמ ti.כיבנככוכמכןכעי,מכi.יו:אמרכחיסביס tiעכרנכוחבמחו .ברטיכא  ר\'.iוסוכבןככrכמi.יבi.ימ Iרסב/נכסוסתנאמרסכי~ i.'Iוכר <f •כרבובוכממוrנ tiמ
 Jועייג"tנפ'ר"גא

 רד<:!וגמגחומ'גרגסמבר~ס tiחכ tiי Iפרסו .גו'גדוכ~כ ti :וגוןשכבנפלכרערגליהח)בי!התם(שווכטיסוכתי'נימין tiג .כנכגנכמ:אלראיבככי כrכ:::י
~גבע~~יסד~~,~ג;ו Iבכ' tiוכפורו~גיככגנכסגוןנכו Sננכהשתאבר)(במרברעליו!דעתויורעביעשםרכא:מעשהנכנכורוגומנכר~ :וכוונכןסוס
ע"גדכ"גס Pסוג"עון tiכגפסר i.'Iנכןחסונכיקוו~גפימכגל :וכrיוכנכrכ •סוכנתכנככי: י.iכfנti rוrכ. t:iמי
סוריומע"ח r "מודף tiכפו,ומ~ויוrוו~גמרנכייrויi.ינרייrנמידעהוהאבהמתודעתןכיס tiבנכסןכןרמו .גכגכ i.'Iונכר!כit\ייססן
 qדיר rגג"ע q ,1רכפי 'מ,ר~ןוכנכrוין tiרברייrכמ i.'Iון tiככפידאמריבהמתודעת[מאיידעדייהעליו!דעתנכסיrנ'נגנגכוrיןכfכונמרזס'ייסוונכר

 ~_גינכין tiנכםמיןויס tiו~כרוכיס i.'Iנכדרו t:iאמר[אםוסיא]סוסיא)רכבת(אטעמאמאייה •~ינכיסמוחןכל : י.iכ~רקוrנ Sנכוכ~ס :ג"עג"כלל
i.'It:i 'כגנכסוכיS כסנפ'יכקככגספ'יt:i ~גנככיחסכיגןככקרכקוסכוריווחאנכיהלאליהאמרהברטיבאלהושדאלהו ~'כקi גאוניםחדושיוגס

יגעכישנארסכגעססג ~מ, tAורמכו~סג t:i i.'Iו~מ~נלללג Iה' :נכחיpיוכוח~קככוחגככ:יוכנכס
כו'מ IIומגכו'גמפוגגנכנכר tiזווו~ 6נכנטכחגרוכיס~יו t:iאקראייערכבתאשרמאבעטעינאאתונך :'י.iונכסגמינכיס i.'Iמוחן .'~ובכסכמ
 ~;, gק; ';;ק~יר:~כ: Iוק'כרווככיכונככיחוננקרבורירזח Jמאלאעודולאהזההיוםעדמעודךבעלמא:כמה~ומקרמ •יוסבגכוונכסאל

גמרסמס(מדחינכבומר •גו'כסנכi.יסכמ[שמתוךהכאכתיבבלילהאישותמעשהעושהשאנירגבכגיוכקרמגי~גרככפיק .רגבכונכוכו
 ~':~~~~יגי h ע~~~~ ]: y'פ/וריוח i.'Iבא)א(מרגיסהםחוכתיבהסכנתיההסכ!גב)(שסקוכייחמ.סנכיו":נתלת Sברrיייסבמפו

ti קימ~ומןיוסכti גכt:i כסt:i וrשהקב/שעהאותד~לכוו!יודעעליו!שהיהדעתויודעמאיאלאסוכנתלוותהיזוכןעוI יחידיסמנמגכ\(ותה)
::וןי :rמרידיס C ו::ללללל ~ Iקכ i.'Iווכנכסוכוכןכrנוכעמורקיוכ~

t:i; ~נכt:i ~וכנגיסרומ~ti וכti יויסrיממחקורחךמקביעץמהנאזכרעמיו)(מיכחישראנביאהודקאמרוהיינובהכועסכורנכ~מ::P עסדיס
 ~~~ן'ממ:~רז;~ומצדקותדעתלמע!הגלגלועדמ!השטיםבעורב!בלעםאותוענהומהמואבגדכקנכן:ס t:iנרממ,יrייןגחריסi.י t:iבכ~ tiנ

וג P ו:: :rמ:ריעגמיוצדקותכמהנאדעולישראלה Iהקב'להזה'אמרצדקותדעתלמעזמאיה'סנכממכל : "rבכבכקירסrניימכרכלתא.
 ~~~ג~ג~מ P ~~'?~~כלכעסתישאילמלאבלעםבימיהימיםאותןכלכעסתישלאעמכםעשיתיווכבספrנוכrככגנוrנבכוrכ rt:iייריfכ.רונ,מי

t:i ~'יווקםבכ~גכמיrמכi ו:סורייקיrמ,גמיקליהדקאמרהיינוופליטשרידלישראשליהםמרשענשתיירלאהימיםאותזנכיוכוr ::מגגעון ו
די~מfו (ו::נ::pכIכע~לל [(לללללוריrכ t:iכ~יםגשוכגספ!ר Jמפי .סווכקי

ti ~וrכ'מננמוiכגרניגוfננכרrכמרומוrזועםאאזעםה')הימים](היום)אותווגו'אקבהאקמהאקבבעםבויו~;~ t ~;;ו::~';;;מ~~ 
גמפוכירגעחסידיואיבעיתונו'ברצונוחייםבאפוערנכיי)(תרח,סשנאמרערנזעמווכמהיוםבכלגמדיק Sכ tiנכדגנם :וכגפסrכבוג'יסבכ~
מ,כמדיומורנוחדעדערנכמעטחכיבעדך,לתיךוסגורבחדריךבאעמילךגן)(ישעיחאימאוכמ tiוכע'יי~מ tiריק Sכ 1 "'מין .ןכוב

כ IIעדתססגמקדנ::יילל ] 1 1 ר::ומזורfד(מורגעכדתרנגולתאמ)כרב'תאחווראכיקמייחאשעיתבתרתחאימתזעםיעכור .:אחכהבםני(ו tiגנכ,מי,יס ~י( י:iו~
ti ~קנממ)מ'יכ(מנר~I [מס"סקרמכערגיג'ןההיאסומקיג)סוריקיביהאיתושעתאשעתאכלחווראנמ"ושעתאשעתא~נמחמכר~ס

ר::וייג::יו~גוקרגכי :וכו Sבבכ~וfכ tiחכ tiנרוג'יסכור'י t:iכיןכג
 ?;~~ממ~{~',~ג~~קאדהוהדריב"לבשיבבותיהדהוהצדוקיההואסומקיסוריקיביהליתשעתאיכרמנמח~רסנככננכס,מ t:it:i •ושנאה

עךיג::וו(יכחגכיההיאמטאאמרכיואותיבבכרעיהליהתרנגולתאואסרנקטיומאחדליהמצערוכו: Sנבכ~ומ tiורכ t:iגרונ~כ tiסוו~ניןכג
~יtירקר'::ווחנפרחדכתיבארעאאורחלאוש"מאמרנמנםשעתאההואמטאכיאילטייהשעתאכע~ t:iויfככיספריסכין .קרנדגrככ l/מ

1 m ~~~ 
וגעוגסמרוכיסח"סנחאהכילמימרליהאיכעילאבצדוקיאפילוטובלאלצדיקענושנםין)(מרשירי i.'Iעפוכיס ~ ti)t:iמיכיסבבכ'י tiורפיס

 ~~~~ד r '~גרמ~; :כועס]מידלחמהומשתחויםראשיהןעלכרתיהןמניחיןוהמלכיםזורחתשהחמהבשעהמאירדרבימשמיה
 :~~מ ~;~ו:: ~~ r ~;שןרהג)שלמבטלתאהבהאאלעזרבןשמעוןר'משוםגב)תנאכבמדבראתונואתויחבושככקרבלעםריקםשםארכב

דמי~ויגעכמעןכמבלעםנדולהשלשורהמבטלתשנאהבכוקראברהםוישכםגב)(בראשיתדכתיןמאברהםנדולה
 ~:;מג 6 ;ל'\~מג ~ h ~ :אתונואתויחבושבבוקרבלעםויקםדכתיב

דסחגנמנוסדוקfוכאלשמהשלאשמחוךלשמהשלאאפיןובמצותבתורהאדםיעסוקלעולםברבארמיהודהרבאםרשםברגנ
רגעגמעןככחיגלל

ומדגקירדגגגומררות[הונא](חוני)כריוסיר Iוא'רותממנוויצתהזכהקכשהקריכקרכנותמ"כשכשכרשמה
~ ~~ ~~~ 

יוממ!:עמ' ו:: IIרקגר~ממור::י :r י::קגק(דסכח::ו ("מגק"ק .מג~עסגזוג::וסג::ושר::ימממק(ק(משנאהמ~מכעי~tנמיג::וגמיסמס ~., .כדממריגן::וימכעיג::יד::ימס .גפגכרע י::"ד"ח :Iמ::יר
מ::וגימממ, Jכרמססכגודמסגממ::וסדגממ ו:: :rקועוד::וטוי::וממקגק~ומחגו:;מ::וג ו::גו::וf :גגפי~::וגס Jדורם'חגוגגעיג::וטמדגיכיערג~י::וגיןמגח

 j)גדכמיג::וסמיי::וכ"דחגיי'וחוגיגגו::ו::וגr:פו::וי::וממדמכגדןגנרכימגיומומג~ח :rכfכנ::רז::וכ~ ו:: :tע
 Jכווגoורנחדרן <::מכו::םסגסגר::וחומגחדקיחמימורמדזמ,fכ~חחגיססג 5מ ו:: H גנ::p ( :1מסג::ומכ·ו:;גדוג::וסגסור::ומק~קגמ ו::גו::ח::נממריגןו"נכנודמi;לנמגסני~דfכסקימ,מיי ~,,~

מידומוכוכו'חני :ס :rגו ':!ודגחג"כדףיר rגג Jע" .חדסיעסוקלעולם :ם::וור::ומממקגק~מ
וגמיגיגיחגרוחייסףענףייסףעץ

מחמחוגסתר Jומ, .יף"גרוע"ו /I 'רו::עכמ" :r::ימרי\ו::יממזוורו י:: rוג .ע(כ::יממוו::גמ::וימגעיג::י ",וכסמי,ססו :Iוrכ"מי'גי,פ'רכסכייקרממכגרסייע"ס"גפגמ"ס):נרע
קחמר::ימסיוחמ(מ ' l/עגממתוקוסס?סי::יג"סוןכמר r!:מידרגיגמי'י::יגי Jוג'רמ Pו rמיו::גיוו~חיכוקכי~קוטוסימעי,רסעמוחוכסגגעסגמנסמעיךסמי,ססמיסמי,:;ןימ~י
ךמ,כמרכעיזגמ :ויוקחהוגו cממגע~ r: ",pדרגיגמגרי::וונר~גןכ~tנרע rממ 5"ו ,, 1 , 1 , 1 , 1 , '

רסזמסכימג::ורמחמ . ו::מ;:ו~גממtי :t <גח :rטממוןמ::ו cגס~חמפי~וונמנוחכמור::ומרסיעסוקלעולםרכגס Sמחרגמחק; 1מנססניי;מסכרמסירחינע;סנמגע;.מכ~יסופטיס
מדי ~גבr~חימ cגמ ו:: rח'גדת Cמחועגגגוע~עו~::וגפעמיסמסטחפי~\ ~"רכו'יעסוקגעוגסחמרז::ימכ~ . P '~סמ~מכחגייג::י~מס::יימ~::י:ממספי':כסמיקממרנסגנעס~מ

חותוי:rכומ :t~עעגרו"fנמכיוימממג::ו :rיפיו ו:: rנענור :rכככ " rג'ג::גיחמ~פגיומונ::חריגימומגנ::ספגי::ו :גפג,רערג~יסניןפסיקיקר:ככגייע"ן .חי::ייפ,חנ P,מיךמיק
מ,תגחיג!:פגעמ,גמ~ךכ cמועיר .גטמ::וסכמממחג::וי::ויס :rגממסמtנ :rכמדרג::ו~ירי(גמחופוג!:וס

רtי rוגחככרטוממכיס r'ר1מוגמנומגמוי::ימרסיכסוקכעוכסממרוכגו . lמוגכ :tו~גמ •::וסו(סמזריגמררך::יוכךו::וtנמעכ::ימכךע~יוו:iיגעוסמעוכספגר)וימו .~עגיסו:iיעגtנגפגזיו::המי
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מנמנו:;סםחיןמניחןו:;כנםןנוחחרנע;,ן..... _ I ~ 1 ~ 1רנו'נרמ~ונונםוןםוקנגגג"נו"נקנרווו:;
חיחחנטרפי~ן.ו:;גנטן:זיתים;מרמ~ורבמתינתאסריתלתבעוקציןמנתינןקאואנזט~סנק"'נםקוניורעיןו:;סיווכסף

עכיןםכ~סטרפיסןכ) Nפין( Sעוקגה Pכוכצוחינזואנזמיטראמסאניהכ)ואתאשליףיהודה~סכרוח;פירכט~ר r ~ 5כמ'מזכגפכיס
יךניחכססנעסיןטחיןיזכיס Iסטגוריסדכתיבכעילבאחקכ"האלאכזדמשנחוליכאמרfכrכנ'וסרפשהיה'וימורוספררגח

וםוכי)ונררכטונכמ~:הויותכ~סכ~גנים :ללבביראחוה' )טז(שיא.עייןרג'גמויריפ..ורחנמנר;~כרגה
ססמ"וכיער~וסרנמ .סכמחזינמקמלאואחיתו~לדואגמשרשיארבאמדשםדלבעפ";פרםכ"גועירכפירם',ופירוסו

יםינוח ג"'נו:רינ:רrכ.תליםר :וכסוריס- ~יוםניןםסיונוקומן[ז]סו r 'כrנפרקנו"ם
ויורגגיןין 5עוקננוסכחםגגוסקיןרגנןrכוכלהמתקיף •שמעתאסברי[הוו]נrכ 'רגעונסו:;כנניוועוקסיןכרמס
חסיריס)נכסס]~יו Cומפ~(סיפסמוחסשוקלאיהסופראיהביחדכתיבמאזזוטראמרקני;כי~גחזכיממריגיכמרגרהי"ירעו

לא :ו:ו'יגור~רכרמיכוממוכיוחיחוולאאמרתואתהמנדליםאתסופראיחכזכקנמ rוער"םגן'''גמיפיווכיןרגrכינ
גזכקנ~כופס~~~גסיורעין~יול.נמסכרילחוסלקאהוחדלאאלאשמעתאסכריכי:רןקגrוfכגירגזני'כרור ',,,רמגרוחנ

 •רגסמע:רחמנסוסכקמאוכטעמס:סודכח),ם(התלדכתיבדהלכתאאליבאז'אושמעתכ;חrככרור /~רכר rגרזכינונו'מככזכני
רומכגככ ~ rםפירסוע'טונו'טוכ:רו
מסכמםח;רורגג;;וחגםחנורנס]סטרכפ'גרrכמויכן;גנויכםtכנרורסי~רוחגםנעיגירסייוגרוגיננכיוכגרי;חחיגייrו'ר rנוומיכיסנגגינרגתינ
ססםגג;נמויר~פורח ; iכמנ~;רגחממוח /גונמרסורפ~יססךונfוממרגג"גונו'ומרו 5רוירגמנרנ tiNכמ ; iמגקרויםסמקרםונפינקסכננמוחוי
נ;םוןמנרניסומ"רםסגמווםדורכfגגיערםפירידעו;ממקומוסומ~יגןסנוגחממוחנ'גמךו'יומכחויר~פורrוגמנרגקרחו ~'כם;מקומועו i 'ם,fג
rנ'ייונמי'ייירכ '"נמנך;וfגחיזכופ;ךוחנרכערכעיימח~וך'וfגrוי:רופכךוfגננווקפין pמס~יורניסמקומוזכוו tiע"נ lIססfגrנסיורניססכםרגחע"סרניס
 '~ורגזכינגעי;נמ ~'כק~מנמומסיקרסנגrכממג,כמסמע:רזכמגסוםנקמוכמכרנרמםוקפיסוכ'.ט~יוכעיי;וכנעירבותא ti"rו .כמקומויס Pמסופ

נונוחרס''יםfכ'י י'רו,,'ונוכIכ'~וסגי Jגרנוםיק:[ועבירס;גזכממנ,נחניסרמקמ~סומכרנרנוהרגוןסיססיי-מרורנכירגהינקרמר'יייוכלכנג mיר
יעקבעיון

זסנגrכ~יכח flו:מעמתfוזחסיקזו;סתנמיךס Iס Iמגגי~ניזרגיסrכ eר Pנכניעג'זףכסיע:;רגזחיחח::יחעחזמכיגונוכמו~גן .גמח Iזכחניכממח .r::מענכוקfבסכדלא
יוסףעץיוףסענף

וחrכס •ומע~,,י~זגוסכיפ~חנרוווחס tiמייגן .יפו~~ח tiנירויחיחזי~יפי~i'ו~יפיממ,ן ר::!וfכפסוק jכיזו" ~,כפ'זמחריכז::יגגווכ::יסכס.חייסממרזו:רןz:ז~זמחר
I וייינחמוfייזונר'מנגיסרJ יר:נ" I ככחחרחךc ויכוfמכיזו' l כיורC כיח"חיI בינומיf:האשהסוחיןכ)(מדרסחנויוע~מיסוסןככתדווע~גיעססחוכוחית:

 , )" ( " , .... ~ .גמיתוכוסכיח Cחפניגיככ Cנfומרכזוז כ"<:ככפרקמfורןעיד .ג"בנח~מיזמנימ
 1'דrוחעכ"מסגתוסן Jעוקנמסגת ד::גחת tilJ IJJ •נקדו::דירקו::וגנו::תכמכנןחנירסכק:::זוזמח,'נ.עוזייימסנןנממרנןכגמוחי jג::יניזו וfנ::יימכמג'
נודקיימחמייריירותנניסכינפרק::דיחןכסריתנמסגתפרו::"ע'נגידיסיי:;רנקנרזיננימפו::מימידיי::ייומיחסנfוחרJכו cמס~גסזבריfוחרי :tסייכוחים Iעי

סחיכננסכןכמחכ::דןסימחס(בע"חססחיגכיסידיתג~ )'ח ד::(::ומ!כיח,ן 5(עיק :סכ'כמfומריכדחרימעחס .יונודחבנח::י .עינמיסכי Cכחי::יימ :tמיג
דירותיוקרכנו::תו::סיח ד::::וחסתסיקת(' .יח 5ימומגכיסדיד •~ירותויו 5סכחע)וייוכיגינונחגן.ינזגכגמfוחכינ/וחח wמ :tנגיסנקמסיסזנfואלארלב

סירקות~יןכונ ר:!כ!-וfוחימסתבוית::דידיתחותןעיכר::דכוו::::דיחססיריןו::~סן:מעחחfוזfוסיקמיחס Iמכינסכיג~זרגיסמ :t~פרגניעג';~נ~~מזו ~~~ 6
 •:כובשתע'גגניו::תיימייrכסידמן::דחיגנכופסקמס tiכ tiסנ::דןנירות

ו::כינפרק{חירומסחגיכס·ואםרי :)ס::ו " ti(ר 1יסק{ח' 1 '{עד::ססיר'ןמוונסמן rכו::יפתמרויס ,rמירקגינ!:תנגומו::ס.דוווינו::וו::נסןסמו::קסח 5ס'ות 5 ו::
דנ'יוסעכ,ן'יתיס rסכעכ,ן.ססוריסו::רזכנערין'חסוידית:טהדסייכיו::כססעכ,ן )'ח(ברמו::יתסופחעכסגתוכומינסרפי"ין'סנכסןויתיס )'חמסגסדעוקכין(

קחיו::מיfוכדרנ:הויותכמכפיממדו::גחכו jכורח'עמסן.גפסע{'!ייחו jיפ' 1כרמ,ו::יסיוכיכמוח::דחכחכסרפיסןגנפןו::כחפומו·כפייכחידכח 1סעכ'מו::יני
'ו::יבות"ב .מתיבתחתל,סר : )' iדףנרגות "::ור(סבמוחב:וכנס!ין Cמתקרונתיכי tiו::סיוגג{קסיםיותעכיקם::ד::דככומס:ייתסעסגכימו .סגחמוי,ח

P מםיסמםחכחחדם{יףסו::דוכיסווסרב.דחכיממכיייתומסידיס::דיוססיחפ'::ד .יפ::דחית::דויידעיןתעכית)(רםיי 1 ' 5עוקמסגתדבמרימחחנ::דויגח
כסמ::דנכחגבוףסוחסרימיס cכככי jוח'וח 5מונתיר::דסעיסקגוכ .נתרי::דבוירי::יחכריסגוכמ::י ti::דכמםג!נוגינכנתנייו::סגכ ·נעיכנחסקני::ד:אלאעיכיי

 ;rכייס)(תירתכוריגסדככייםגננכ .טינכנסחמרמכוריגס jער iבחכעוררנידנריחתחכירוח::יחניתנפרקדחמרוס"(י .(דמיגנסמותיכמסכ
 • _ _ ,.., _. _~ __ ,_ • 1נעצאנעאבבורשוהעריאהאט )כ .ינאבעןוצ iפראנעגרויסראם 1רעזטאי )וf · 1מגורתמה
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מדר,"שא fקקירףסנהדריזעשראחדפרקחלק
נמיןי"ות ~ןי::ותור::י"וIכר~ן י::יי::סנייייו~ף ר,,~וובו'.ע t::ירי~גרנובכונוהיו"יני::יכעיכרגתינ~ייריןגו'.נרנכסנמיןי"ותנכזt]:חוא::יוריוrכבסף
 : ]ח J'יער~פרקגרמונרי':ינכtכממ~~מגרוורכמכ'י t:lי::וק::וכמוכפרסכררררעכסממרנרrר"מרכמרונדונרממו ."רסוכרי::וי::וכמינכמחוזבכסגכrכמורס

וכ'ונכחרגנכיגןנכיחוח 5 ~'יחסגוחיכמימ f5וfוומורעוסכסחונכ~םכיסגמנכרע~יוכמיןגגעיס'ירע~סוומ\'!סרפג~כ][כערגיןיס 'כIשנצטדק.רכמנכרי'
 'ני::ר::יייוכ~סוסיס .וכ'חכ~::ימ~fכגיב' :וק"~ ר"י'~כו Pרנכסור 'ובומיiכ 5מ mמורע'ייכסמררנג~םגיקרמ'ימי~מהייי'י'ייעסיננכיר::יגמקק"ימיוס

~קרמiכמיס 5יו tiמב~'ימ~fככי ~ t:Iגימוiכ
גרממריגןסרקוכס \lרמןגטגמכר::וitרגכעדדואגמתלאאמירביאמר •ליראיוהו

ממרטגוסמיוחומוחמחח ]ג J::ווכטחבאיןימותהואה)(משרישנאמרתלמודוששכח
רומכסגזיטע"י 'מו::ו::יייוככרטעיסס'נצטרעאמראשירבישגהאולתווברובמוסר

ו::וfנממ~וס tiגומגמם::ומור::וiכ~מודו
םםרף::וייוכיסגגווגס 5~נכע,וסמונכרrכוכתיבממךזונהכלהצמתהעג)(חתריםשנאמר

,"עגגיסגג::ו tiג ו::"םגו::סמףגםנכמואלאומוחלטמוסגרביואיזותנןאלחלוטיזומתרגמינזלצמיתותכח) א,,.ין(התם
ערגיסממוםגגוד::ו~ומומרמ pר::ימממאחדששיכחלדואגלונודמנוחבלהמלאכישלשהיוחנן.א"ריופרימהנ )פריעה~
גמוכרסכעוכיסגו'עפווטפירl::ויינומדרשותובבתיכנםיותבכתיעפרושפיזר.ואחדנשמתוששרף.ואחדתלמודו

גפוחrכחתמפוי::ויוגירסעיסועסוrכסבימיואחיתופלשאולבימי.דואגוהאתזהראולאאחיתופלווואגיוחנןוא"ר
כמומחימוסכדואג :וק"כוגו'רנ;יגסלל

כנכ~וכהדדומנ.דגיווו::ווכ'ו::וממרמודמיםאנשינח)(תרח,םהכינמיתניאימיהםחצואואחיתופדואגיוחנז.וא"רדוד
ע"גדודכ,,,וכמוממימוס; י::יו::סמו;אחיתופלושלל"דאלאהיולאדואגשלשנותיוכלכימיהםיחצולאומרמה

 י::יי::דומכס::וריו::וממוסרמוסכמ :ל"גאלאאינם
מו::ויסורורכסג::ודויוסחוככוכככומחבירוקראוולבסוףרבולאחיתופלדודקראבתחלהיוחנןרבייאמרשםדלג

ומחיהופ;טגיסע'רורוחי::וגערעדייואנושואתהנח)(תרח,םרבוקראובתחלה •תלמידוקראוולבםוף
נככוכהונסוף pקכרורכמכוכמסיס

ימי::יסו Sמכמו::וסםגיסמ'גמםו t •וגו'סודנמתיקיחדואשר(שם)חבירוקראוולבוסף •ומיודעיאלופיערכיכ
 iמחכונכו::ויוסמיכוומסנכעיגוכרכקונו :וגו'לחמיאוכלבובטחתיאשרשלומיאישגםמא)(שסתלמידוקראוולבסוף

עכהסנכסגיכקוסדודיוככ ו::יו::כממפםרנסיוןלידיעצמואדםיביאאללעולםרבאמריהודהרבאמרקז][דףרלד
 'סגמימי::וסחכושלאעכיו.וממר~וע::ואמרונכשלנסיוןלידיעצמוהביאישראלמלךדודשהרי·

עירוככי t:iחגט::ורניומנרמיס.ם::יוממג!גי • ,ל ,
וק"כ:מtכיהופגעכהסומומומ::ו::וכ::וגיסיעקבואלהייצחקאלהיאברהםהיאאומריםמהמפנירבש"עלפניו

מקמי::וגהיכוגו'!גכונכימיסרנסרקרמiכ::וכיסכ.,םרז' ו::וו::גסררכהוכיוחיגוקרמי::וגי .וכ'סכונכיחיםנסמכנכידוגו'מכירוט'רכוקרמובתלחח
רכרהיוכגנכ::וגרנככרחניוגר::ומוסיף ו::יו::נוקוכהוודורנכנכגומגמ t:iנכ ו::יו::זוורמוע t:iרס::וומממימוסכרמiרסמממכממחריגמקרמיר::וגי

מכמ t:iכסיכוניורעימכופירר"ןמוקרמ::והיגמררגמיגונו'יחריוימפוקרממ::ומי::וייוכרכריס fנממחימוסככמריםרמכמגורורגיסממרו::ומררסוכסי
יכיף i::יימוקפ::ונרנםג(::יוהכ::ויסכניiכח"ככנ"::וכנחמפ::ו;ומוןכורח::ורםוכסוריק pנמיחריוחטימ"גנימיריהרו::וכומרס::וי::ורורiכfכמחימופ;

::וומ;וונפרקמנכוכרורט;מרמ::ומכוקיסיס i:!מרו i:!ו'רנוקרחוגו '''עונרורסכיקחמוחמיהופנררfכרנ::ומנרורורסקומוקומנכ::ומימכמורמ::וגמ
םרחימזכiכר tiונו' i:!חוכומהסקיח::וחי t:i;פויסוער"ווכ'חחספמטסנגחונכק"וחמיהופ;וגמרוגו'rו::ווממקפמיחיו tiררררכר::ונ::וחיממריגו::ונו;יו
קייס.::ועו;סטי::וי::ווכ'חמפסחס i:!כגמונו::ורכר;::ווריעגיוכו'ומיורעימ;ופיגעסימ::ועוגסטניסממ::וזו::ווסיף 5 ו:: t:iמגופגרור::וגכו;ססי~י::וכמ::ווס
 ו::יו::ועכיוחחיiכופכגומכיעסכמפגע Pגס::ויממחיהוכפס;נגוננמוי i:!גרורפ'יי'יםנו"י tiמי ו::יו::ורחי::וומ tiופג Pממיע;ונו'פ~ומיאישוירפ
נוכחמרורגכככעכ:רוחחימופכפ'ינריכרג"עקגעכי::ונרי;גוומגכפ"מכמירו'ונסס::וי::ו;rומיוחכונ;סכוחות Sע,יזווגכוויי::וי::וס;מרורנעח

 :וק";יורפ;ופו Pועקנוט::ווחכוס tiחכ
יעקבעיר!חרי"ף

זחמי"ו\יfונ'זוומ~מוזוככח!נח cמיי' cמכי .מ~מורוכמ Cסעד :נמ'רופ'(ו cע'חמי ע::!י~ו~עיכ ::!ררונזוחגוגו'סרסע'ככז(ועו«מיןכו''מומחואנר"\יfו· Cי~נ"
מ-מחנכ"(ונעכבכוכ"!כ\י'ומחכמססוכיףכח cס"(וסמכמסמע"(וrוממ(ן(םמס Cס Cנמ(עוזסחוכ:עכז'ע~כ S (וסוחכמ'כוכרןחגיןננמ:ווחמזכמ'כחווגו'

C ד(קומ'רסשנצטרע י::"סII ז::יק") 'וחפכוC ר, II קוכt: ומרססימI כסחIחמחורתזחיS וrנחמיC כמגח::C כחזוופ"!כמזככרC ')נסוע::י וD חכ~סמכמכי:שלשחמ"עג"'זף"ק
חעחס" Dומוגוןוספרחיסכנכ'~כזקחמרנוסי\י eמעכומ\י cכ c(גזר Cחפ •רכ(זזמ(ורחו'ר"כססמםפר ס::רחרמחסרחככזרככיסמיכע'רכמחזחמ';!וחזכסגימ('ייכfו"ס
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ינקיתיומ"ר~rכורס.ככןחטרג~וrכסח"מעמ::"ו ~'יחוחיומססו"חכרfויימכמיכורסככרכרמגוג::י-יפםר::יגגוו"סככרבכיסמ Sככעחומויכ::י Sס-יכמ",

::יגככייס'בסנrכוויחככר 'י::ג 'כrוP fחוfומרמטחוגכג-יור::י tiג-ינכיחכחן ,,, '1 י::"נקי::גוגמ"סכקכ1רגוכמחגגכר Ciגפירכ'.עווחותוגיעגמחוגרבככפפע
ג l/ועכיוככמגךמככרי' l.'Iסנטכרעדכככופי~ l.'Iנפררכמכככחככמ,כוככ"ככמכסגוסח"רח"נוויכרמרכעמיסיסכס t:i/lגכככוכניויפרעfוככrכככוrככמחטמחן

חןבככיו~כיניסוונע"עגיוrכ rכוויס~זכווכממרס t::'tiכפי •ונו'מ,סהיחתהומ"ר •~חעמככןנקירי~י~גטגככחגי~י~ ::tרכ l.'Iככפסוכקיrכ'כמוכר~
גמ,כן ~"מטרfכ pונונ~ס ~"י~טסככפךיך ~ rסעוןrו"סמכוחיוrוגוrככומו rנו"ועיכטמ,! j'ג'כךרכרסמ ~ rזכטמגימונרכ' ll.'Iוכיו l.'Iככניכוrכמכוrכיוזגוrכ
םtלינוככעסיוחrכורפיו t:iכחיקוסtכיח::יחםרמו;רוךפנ::י, ::tמכמונו' iננרייסיועמכגכג"'דוטוניסיס t:i"עס~זוכנריוכזויקומס~סכמסככחח::ימ;ר~

כ pגמסןיעקכחק S 'חכר::יסעכ ::tגככ"מדסכ t:iורבגיטורס~סמכומיוטמ rג l/רונו'.גחורבגיומ,ססכ t:iמ::יוfו t:iבחכיסעכ t:iמ,י::יגןואסעכיו:כככיגין

 . .הרי"ףיעקבעיין
נחמר :r.tכ r ""ו::יקיקמ'רח'מי . '"וגווןחומוע~ ,~ייחו~ "':רקנ(פכ'יויאמרזסרנרוגמממ,מירםםסכיחיתמג~מח'ספ~םמ,יtןפכיכייכו .כומילפורח

חסכדכמ'גמימסממרעימכויס :Iסח'~וכעוןככ'ות pומ'רןמוריפנךכו::כמסגייוכומגו{מוכ!:גוגמגו~מח{סמתוודכמס !'~ 9יניו"מ"סחדמכמיפכונממ
כמכפי rו::מדוי ~::ומ'ממו~מחרגויסוי'עו~מככוממומוןגודככססזס"עוןיכופר

כfוומ'עך{כורככ!:כחמ{מח'ומונחייסנגנויו;ו"p:יכ~וממ{ם"ייגריכו ~ mמכ"סקנ~ווחמרגווןמומוע~כימומ~ס"מסקניוימ~ :Iם· 'פ~ניסנממנסמכ'ופיייןכעון
ככ(ו:ייו :tמויע~רםכ'סכ Cכפםכ'ככונםרמס וf(מרמ:;וןכוfונו{גירמכנ'מכ :tכגו cמfומרו :eנפסיקמח ~"זמכמיכוכמנו :tמכפס י"פ{( .עעסומסמימס ר\Iמ~fוכח'פרמכ {כ~

 ;tמדזככמ,חכ'סג'רחחנרכסנוכוני e Cגחוד :tכמקינימו::מממ{עכגנ cמכ"וקסניר'וכ Cמע{חוןכיכתו ::Jרכ cמכ"כקגכ'fווכומנפ :Cנח { :Cנככ{ח(ומר(מכ eפ{ סי,'{"
ירי:יסימכfוומי'מנכוןחומו{וממנ cדורגח" pןfוננכ:כחס eפ"כחעונקיומייגוfוכינכן:{מכגמ"חמרמ"מעוןfווןמכקב"ס(וממנ :cפ"חפ feוגחרמכי:י rוג .ווכ'רי Cח

 1גוד"רורfונמפמ :tכ~כיומבגו :Cנת!:מעחכספוןמ"מ ,\Iרמ{יכיפברח(ימרוי{fוונכ cמכע:כיויוגכןככממ{פ'םfופנפי:יםכיכס!::רתס וf(.פנפנמם(נכ~נסמ e מו',,{ "{ומר
כוfוו::נענמ ~:!נכככfוום{מסעומיוחעfומכומרוססוררבורפקנקופcומונ pכ ;tכמוככfודבר'סיממןfוכינfוחפגורוfו{ומ'כרגפר'ומבכויע~רסמ rומכ'מנס ..קייסוסfו
מכנפfו S 'כמו~עוכסםכמסזנכומיתכו{מכיככ :tסכ"fוח!:תרדפ"וfועחגרגספ(וכיסמ,מכ'סירמעיכקנ"כעככו :Iכוכפסיוג1דיסמ,כסוססידיוגמעסt:גיככ :Iרמס C~מ,גו
עכס"סקנ~ומחכ 6מכומוירמודויוכמ rנמכfוכככס~מויגחר :rכ"חמירמוכמ::ימוד'עחכינכום~מסנח"~כופר"ו mכמ ח~:!ו~יוי~סיפמויםנע Pנ!:גוווניס Cחו סיi:!מס

:<ומ :Cמומריסו::כסכמוו~חנכוסוסfו!:'כירוכומרמכחכומ'זופכ'ננו,ומרר Pמיו מו,,::נכוסכמ::ינח"סיי 11כן ~'נ :rנכ'מכ~ח ככ',::סעסכו,וייעויכיורמ,עוןחומו
 :כוכובוכ(מו Sמקסנוכ(ורנרנורסרויפון~נסםמ~נונממככיסס Pנדנר'יקו S וfנ::!רחוכמ::י " י::מ( :tע~ופ::י P(ינר'וסיפוונמבכומ{וי פנ::!נמ ~ Cנככ
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קי~ ~י~
ויגך .נזרסכבורו(גךכחנ','ימרוד Iטננכנירסננדרגfוןfו'ןכ'וfוfוניו,ממfורגfומרקרfומכן ',מ::ומ"וכ :tונמיר .נו''ומ'(סוחריומ::ייוילמהרלח

ז'נכ .מוסבדויקיקוכ)ו Sמס''ו,ניס·גכנורתיגכנורטכמותימיוכיfומרומוסנמ'סמגווכ ,~כו fPוומרכוfונממ{כפ(פסמחיסכסגנ'ורעיסכ{~ויג.ומ'ס
 \ .כיגfוכס'נפיממכ~חנכ~~כסומ"י .~ו 1יכיתכ'מחך ~ 5ככימכי.ומומיכווכומכין

י)ומ'סווכמסיקת'י!ככסנתמ'ס(וס)ומרכמסוסו)ומת Sכתסונסמוסיססינויויבכ'סיממיזכ :Iנמיר'יקיק ::ו'ו,גחורס .כו'נייfוןממ~רכומיויעין'ס vר' 5ככון
פ'סמי(ו(fוין ('ר .ומורססוררנןבfויטיסיסג'בי::ידסמ'ך .סמוגיןדרסת .כיככויפסקרמיייימיסככונןכיחוככ :rרמנקנ::כ~ממ :tינ .יקממר~ממיס'גו~~סננ
מפ!כטוזסתיי!ככןפסוfוכויוונכו::ורנוטגמותךמךנ,חמרו וf(ג'נדנרכגונוכמו ~ Sנסמ{מחנ~ .~ינמכסינח Pפ'ג~ח { 5ניקחמרכיממכמי'ח ::I::')I י:: Cונק
ק:'ווונמ'רתו::וקניסנ'ט{ו{fו .חניומת(::ירונומור::וסוררנן תו'ו::{נטננכו:סוסכסומקכמן .{נוףיקין rמכריסמ'סוגןרפיסמיספמימ ::I~פי {"ו .כימ

ל ',{וכככנו.וכןfוותו i'P'Iמס"'ס !'וf.מיסומכ Cו{יס 5ונ(:וסfווכ~~יס :tג .וכנככ'ס (סנכנכידסמדfו'יותרמנכטמעןכסקורמוfות(!ככותדרכו .גותיסוחררלחין Pםו::וסר cממיסיית ::PIקכת Pורו S {כיס 5וכנוס Cכפמסןמוכ'כ'ןרמוק iוזר Pמינרו
p כ"וממ .ספקר סי:::(ס"יס ן,(מו::מממ(ככיחמוכו::תחמ'יt: נכ(סמנקטגותי(נככי ',מט"ככומורוכטומ"ט )"טר(מונכטיסדמיסנכנ .'סנככןקכח::ינכ~ומכין

טג"מfוינין,נכישגיארת :ס!כתמיסנכבמסבנססגככיתקרב, וf}fוככנגרוירfוונמככריגוסמורסמורמנםון,וסוחרגוזכיינכגי "!כ jגfוטנסס!כתמ'ומt:פר
 :ביסנדר!גמנסימגן .קמודנכנך'גן

פערברעכעןמייזב)שפרעכען'נ) .אבגעלאזען ,פערצייהעטריראיזטעםח) . 1רגםמתיה
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~ t: כוליחנכוג"וננגסחטגונג,ס~מגויג::יחטחו:יו '''כבררנכ,ס~fגויובכיגט;מו"ג •גו'גטור ,וr וגוחוf;וr יסוויובכג,ןקב;וא"" .מנוחיוכוח• 
~ויימfו"נכגט~ביייימויגו~כ r ~ונפרק~נfוגננוכסנכי~גסוטבכיסטגומטפטריונמקוסטג~סננכירוממיננוןכננג ~ r ~כגגוגסגכריקיסט'ייסוריו ס'~

גווגrוו::רוfו~בfו;בכוגסגיכמחגוfוםtיורחtביסטס::רר::ר\\גוס iחמי"נ ' 5~חרקננכו~'יייסוויןנכג,יקב,fוה~fונ,ססוס' Q ר::גמ'tוס iח נ"'גי'יכס ';;וככ'
 'וr\\"ונבכרגיןוי' OOגרנכריומגג"נכגנfו,ןרכננכיסטונכ 5כסיס mששהוfומו •נחניג::רר"יוי' iג::רנfוכעוכס וכ\\ר:: iסנוס~נווןמסכ::רגי:י;:רוכ

וים '''בt-ו"ונו'ונ rנממחטייגימרגמינ
חגניוומכםנרקומנכסיפמכסגפרטנטרדח)ההואהכיבה.א"לכלהנוגעכלינקהלאןכ~וחכויןיב.מג"ססי~ rכמתחאטני

 •גטגנרומ~tיגנבכיסממווממטחחמ/)ואכזרעליה.סביליסוריזעליךמבלא"ל .גבראגיס I:iטכבכמגן:בחברוןכמכוובכfכזוכ
טמיןגפיסגיג::רממרכנסתלקהוממוי I Iיוכמירןג~וחטינמר~גמ .יס t:iחרו:ס~
 ,,~ורורטמח::רממויfוגייוו~ t:iססגיג~דודנצטרעםחדשששהרבאמרהודהרבמג,והוסי::רגfו"מ t:i,סוחטינגfוקומ

ג,tiCיינסתtיפככבכג"וס 5ונכרfונtי frו •סנהדריזממנוופירשושכינההימנוונסתלקהfוגג iס'חרסיס:ו'fווהןטונכ 5סגםכ,מס
גווחחסוכסהטמחגיונכ',ויסנכןסטווואטהרבאזובתחטאנינא)(תחריםדכתיבנצטרעכ"ר : jגנוסיגווגמ Dמוי'כfני Jכגכח\\

fוגfוגגןרחויטח,גיבסנגרינסגכוfוtיהשיבה(שם)דכתיבשכינההימנו.נסתלקהוגו' : iג"fויגfוורגסמחג'יחפגסניוונוכח.
ופ~רושוממוכ"ס.יחנוןנכךוככגרנסוגו'.יראיךליישובומיט)(שםדכתיבסנהדריזממנוופירשווגו'ישעךששוזלי

• -' I I ןכמחוןכמחמכורבכגריו •סגסרריו'ממגו
ן iממכרס\\רכנסהיסחסווסיסיקומשנהארבעיםישראלעלדודמלךאשרוהימיםב)אי(מדכתיבמנ"לחדשיםששה

חוס ר::יר::ונכורקדוס::רסגרנוגגגבכסו::רוכתיבשניםושלששלשיםמלךובירושליםשניםשבעמלךחבברו!עיב][שם
::ר:רפגגובכז"ננרנרסוגססי::רי::רחנומלךובירושליםחדשיםוששהשניםשבעיהודהעלמלךבחברו!ח)ב~(ש

רנרגtיחפגגטfווג;ירמוג,יטונו(תהר,ם(כתיבדנצטרעש"מחשיבסאלאחדשיםששהוהנךשנהושלששלשים
כמ"טירמסגקרfותכי'וסחפגסטכקיוטi:יל.לליל ,, 1'לילי

בכרוחיייורנכיג,ויטוכוטמטבכס\\רמוומחועוז·אותועמחוערבשופנאמרב )וגוטובהאוחעמעשהפן)
כתיבוממו •ניחיריוגמבכמ::רסככמודאבלמודיעאיניבחייךא"לונו'ויבושושונאיויראולטובהאותעמיעשה ·לך
קרמסייכו .וכו'םגיס ' rמגינחנרוןלהכניסבקשבהמ"קאתשלמהשבנהבשעהג •בנךשלמהבחיימודיעאני

 ' rיסויסמגונכג[רמגכיס]וגתינ )"י:i i(ראמרנענהולארננותכ"דאמרבזהזהשעריםדבקויקדשים Jרקדשילביתארוז
דסמומ~קומ וג\\י:iנו'חרטיס י:I:i iוטטגיסולאוגו'הכבודמלךויבאעולםהתחיוהנשאוראשיכםשערים'זtואוכי)(שם

 ' 5מגופיi:יcדמוכתרמקרמיכורמסל 1 • _. ,- • •
נוקרחמסימגעיגדגחינגזג~וגי"דוידחסדיזכרהמשיחךפניתשבאלאלהים ',רן)ב'(רחשאמרניוזבענה
וtיימגןטכ::רומ'גמגגודורסכ::רטגטיסכלוידעוג)רקרהכשורדדשונאיפנינהפכושעהבאותהנענהמידעכרך

ג)ו iיפטו"'יס t:iחדסס::רסגוינ t:iחדגמ :העוזאוחועלה IIהקבלושמחלישראל
טגמ~מג"ומסיסרגמוס t:iמכ::רוחםיכאזללהיכז •דמשקאלישעויבא ) n(מ"כדכתיב]גיחזינפיםקא'זiםרלט

י'וכfוויגוגפםרגרחסויוהרעג";כו'
מחריס\\גו .בכוומוחוכיבככמחולוממרכמח.וחטונמכורבכססיסיס t:iחרסט'י~גו י:i,גחטיכגfווגגןונו'גמת 'י:iהגממגגממר t:iגמהוג I:iחורע S;מ

t:i בכגגומחיגומ"גיסוריוגגרקנג' i ' מכ\\סיומסוגמיוסוניסגפי .ובו'מומעמיעשהוממו •::ריסוויןt:i ינרניסמוחוין:iומוויססכבכרכחנמבכם
כמ"סגובכ::רמווסנוומגיוכגעונ~מווסמוחסמכיגוגפיונו'געונ::רמוחגויבכס::ר t:i t1נירס rבכגונו'כומפסוסמחווככגבכיכפסוקi:ינ rסכר-קממוי' iג
;;:-v כיווסהויתכגמ::רנמסiומr יגטונס:iיתחי:iו~סהמותי'רבכI:i גוע~בכגיינקסיוגמ,וe; מעעגימוהe; מהיגיועיממרומויניגמ"טסנעינמס
ו t:iוינוטכומ,יומו ר:: rגגיוממוונו'קימגי 1\ומככיס'ומחג I:iגמ"גטונס B '~סהי"ומותעג t:iנקג"יעבו',יובכסיחטנובכגיכומי I:iגגוגו'נוiככי

כרi:יימ::ררוfכיס t:iגמ"ונו'ו rבכגומנכטi.ו iבכ"סנבכרגהנמבכססותכי rבכ 'ר::סמתi.ויומוגיעהסערסגימגניגין~יו ;eגמומסגי~ס iבכומגוסכ)כוfבגי
טגוב::רנימיבכריטומגגג,מוריבכמ,גינחייומנגהחי~ ;eיבכ iמומויגיורנפגימי iוג l/וממורי:ונוכיחחגחוכrכגיוממויח ;eנרמיגנית t:iמסור iג :::'כנ:ר
וכ'מרוןגכtיגיסשכקשוממו :ונו'ונ~ pגמומבכמירבכס::רקומנ~מי'ומ iסוכגסנס'בגוועיין ר:: rנו iמוריבכ ~"כנגיןבכ',ויבומ,גגגבכיגי ;fו: iככ
גטוןד::רייגווככוח iג'וטגמ~כהפגחמקמי~גהינינוויחן t:iמפגיהסכמ,קומ::רמיג~רמסייסנדi:י"פרטסכמוחור"כפרט',ובכיין .גו'לגגותד",
כti:tייסמiכפככסי'ס rסעכמיכיסוםו iונו'ס'נויחססר t:iמסמויןמrכטסיס t:iומנi:ירגהינתמ t:iפרימ 1\נ~מ rרמ'מגהמווכגi:יורגסוהחג::ר ~'';~'
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יוגסמסמףכו cכסכ'חןוכfו D "::!"בכ(פמומכ:גרגכrכגןמ I1ימ'כrכככי jגר'ו::ר'כןורס i1גח,ממכגמו I1'מוממ"פ' :Iמפחומסס'מ'כגג:::גזגומףיגמככמ:ירו::"מ jוע"
ע; :t ((,מסמןככמנ'מנעבומס"::;סקנג'/חממרומיסמןככ .rמעכ'גסכעבמומכ'מס"קסככוfכומס <:נו::: 11ע:וכמנססממרמתורןוכזסס'מןכייקנכ'(היןכ!וו:;ונסכמזוי

יוסף jע<

ממי~ו "'"ס~חכוורותיוכויקס"י"חס·ומסחחריסכרורות ,zז"נ :תנכיססגנרעגסיומ'מחנ~ .סחוסיכירת ~~גע~גחמסוכמות 1':ס'סןורכחותו
וכיו jיוחכרכיוכיו .כויק::;סיסג'סויקיס Sכןורסיסמ~ו .נויקסיס~~מור"כויקיסזוו~רוזויוכזגוזווס"וכ .מכ~ו~קרכוך Dזוכזוורזו Jזומכמגחככרמ

וקחמרגיסמחיומ~יג .רורו~פימ~חגמורכויקסיסם~מ ~יס P 'ק~ Pר'סמ'גותיכן Pוורכ' '1,1כזוךר Dוכזוכזווממט', 'פוף Dריככ Iוכמ,עזויויס 1':
נרורותי,מ'סכרורוזויונפירוססכיססיינופ~מ~ח .מזור'סכרורוזו P 'גסיס Pחףסוחעכיו 1':ו . P 'מ p 'וע .כחזוו~ןךתמגסכזגוזוזו!מ Sמוכזויוזו Pפר

~~כ(וד~ווסיסעיס tiרוכ~סססיויותכדורוסחף~ומרוחתחסוחכוחי ti ~עוססעו~ס 1':טכעכורךח~חסיס~חכוקוג~חכ~ .כוורוזויותמיסיק iכ
ומתמסוח~גוכחוומ'ס .וג'סיסחס'יי!ב •כריקסיסחפ'ס .ממעסיסס"נר ti ~מסטכע~מע~ס~חמנ~ .סחטמ Jמסרכס·ומתרחקגופוגחגפימכות

כויקיסנרורסיסח~ו tiמורוג'עחנ~ .כו'כריקסיסנרורותיוןוקח~ומרו~מסוררגעונג~עס tiוכג~עתכג~גככוי i:!מורותמוזונופו,זויג~ו~סככיע
כוםס .פלייטון :כגגוסכ pכחסיסכמכןורותיוסיזוס tiגמונוקזוווסיתסס'וס:גסוורוגפימ~חכויקסיס~ח ti •מכר:גסכמוגורמוקווםזוע~כפםו

כג::;וןפי'פכ"טווכתכסערוךיף Dוסמו )" P(רחפרממווומ,ןככווףריחו ti·מכככע Dגגזווכגכ 'ג:עוכוסיסו:גומ:געוכסמטכעגפחוזוו:גגכועיס Pר
כמסונ'ס P •כיס Pוניסולא :ככיס tiוכמוורויומרקחתמסומיוויכוימירו :מ:גטבע~מע~ס~מ

מ:גסוסיככיססכסרותבוזוחממוסוורוזוחיוסכככו~ומיביומע .כנכנו~כככמזוווכוורוח Dופם' .ככיוזורונןורותיומסוס . 'גוכוורוחיור"ארמרמח
ואם :)ח'פי(כנכ~ןכוו~ות 5סננכוסוגיס .סנכיסע~יבויח~מכתחמנכו~ח pחפםרחחרכיכו~נכר~חפסיןכחכמיסח .כנכותוביירוסחיו~ומר.וחיןסוס

כפבסנכיחייוק~ע'רויו·גזירת~סווקגרריס .וג'נכנימס'סקב;חוו;מרותיווכד :(יפ'ח)~יסגרמ,חחחךג~ ~'וריוחכןרכי;::וגי .זו~חו
מקפססיסיססוחססגוירסזוסובסעסוכח~סס·וחמרונזיר"קוגכזוספירוסונויקסוחכקרחחוםךסו~כירסעיסוכגסס::ייווורוגפי .חחריסכוורוח

 .ע~וואהלרינעכדעםלעםבעו S jאייכ) .ווייטריבט .ז.נעעקטמ)ו-מוונתםה"



קחדףסנהדריזעשראחרפרקחלק
כמינגנקננ::יככ::יונור!רןיו t:Iמנחגגויונחגינקככוככ::יוםכככגג::וןכוכ::יגגנחו ו:: t:lגגוחיוכ t:Iנכגג:נ.וככינומככרו 'גוגוככיסדוויפכ::ילאכחדוה:כזיק\ס.

יוויפכ::ילאנ"ג.ומוכווחי::ינ::יככ::יחוכחחדס t:iיו t:iגגגגגגיגגרחככרי'גגוגסגח t:l.ככהוככגסיח 5ג::ווכי t:I 'חחה:פרידהגוומ t:iכבכגחנירר t:iימסככיי
סכי<יוכ::י t:iק"ונכוףסחו י::יי::גוס::יי::ירוכבכס:יו//ג •ווג~ככגככדגרככיסגכוככרגוככיס.רווכפכ::יכח כ'/~ :עככגסכידווי::וחוגחקודסיוכומדיק 5 י::
ס:יריידוגגגככגגגגומ\/כ Iומ::יגוככיס.דווככפכיס::ייוס::יכויחונסגג::ינ::וסנחגוחסגנוככוכ::וסכנונכ::י t:iגנמגמ::יגוככיסדווח<יכפכ::יונחכוסונח
יסמחrורפ\דהנ 'י::t:iו.בכיסו fl::וקגגנוומנמככסוווכ,חוווונחגכופ::ודרן,נן
ו'גגודנ::וספידווווfכי .ככגסנ::ווגימניעודולאמיםפניעלהואקלשנא'כויקיםהמיםיס ::jככסונדוגיסוו::ו ,tAיכוקנקנגנו
ג/ומ' •גדנקככו/ו Iגגיקסונוומונייככיסשנא'עולםבאילכלקללהמהם 1שלוקחיאלא :גוככיססניגיגגגיוונוקכיסיס 5נקו

ונכקכוכויונככזיווכ'.ס::ייוכחגו.::יוחאםלסמכוירסניו t:iנבכסהכורמכנכולעשתות.
גי/כ Iרחקגקרגובכגכrכחמ::והוכררודרךיפנהלאבארץ·כשם)קתםחתקוללכך)(אייב .:עליתהסנכ::ירבכוהככחסנוהגיו t:iוחו
סכוכעחננכ::י::יקגקוגהחכה::יוחחמ::ילואמרוכרמיםדרךמפניםשהיומלמדכרמיםונניגס.בכקבינ::ו:מניןפוכטהחסוחין

דרוככפכיסגגודפמיוחוכגפוגוכו::וגוסלהוציאליישאחתפרידהלהםאמרמעככומי .מrוגסגככחוחיוגנפנגסזרעכפגכח
::וומ ti::וגרסככןככנמגהוגגככוכגגגוככיס :כרמיםדרךנפנהלאכזאםעיב]נשםמכםיוגימ::ווננככןונניגסגגקכינככיוח Iנ'

כככזיןמוהופ::ייוגסככוונז::וקנקונוחחנrולפידיב)(אייבדכתיבמאירבאדרששםרמונחפוrוומ,מפפורוג::ו י::יי::חסוכיסככנכס
מ"ד t:iוז" •נככויrכוס::יי::יגגג::יrווגדווווהחיוזרגג.נבכססיוק:כשכנתרנגיגס
חקרחרסמןס::יכויrכוונו/.ירמ::יגוזגפירלמועדי 1נכו 1שאנלעשתותבוזת I:חנ::יוחופיווסג"גגגניו •::ויוובכניו
ו~וןח::יי::י'גובכ::יוסחוקרגrויכדגקנכי::יואומראותםמוכיחהצדיקנחשהיהמלמדרגלככיסכנכי::יגחנכוהחוגח~ .סככ::י::וככנו
גס::יי::יכחסגנרגג::יו ו::יי::סחוקו t:iספיוולמהוותיכהוקןלואמרואותומבויזוהיוכלפידיםקשיםשהםדבריםלהם
גגנכסחוק-ויעוכ::יונמנו::ינסוגנוקורחמכול(אמר)אםמהשלמבולאמרוהמבולאתעליכםמביאהקכ//הלהםאמר
פחחויוכקוחופירפהנכיסגדיקפ::וי::והארץ rמאםמביאהואמיםשלואםשמהועליתהמ)אחדדברלנוישאששל

ס::יסכדגויסג:יכויחןחונכרס::יי::ינפיר
ו::יסמסיכיכימכוגחיגוגכפיריסקפיס 1מואםהארץאתבהםמחפיזג)שאנוברזלשלעששיותנ)לנוישמביאהוא

חססגנככוכחסקכוכורכיכריגוו Iכוהואלהםאמרשמועקשלהואמרישמוועקבדברלנוישמביאהואהשמים
/ח Iדיסגוכמכג::יהיכ::וגונכ::ייונכיגהמבולמימיתניא •רגללמועדינכוז(שם)שנאמררגליכםעקבימביזמביא
ויח iסנככגס::יוחו t:lומפפככ::וועניrו::וקלקלוברוחתיזחסדארגל.אאו/רלמועדי-נכוזשנא'ורעככת tlם(ועכים)כ:'קיש

 •פגיס 'זמחוו t:i נ;ו::ככועוג::ו t:iע"פ
נכןחסנכניח::ווחנכיססנאםוחנכוהתםוכתיבהמיםוישכוח)(בראשיחהכאכתיבנידונו 1וברותחיבעכירה

כוזגג t:Iיוrו t:iגגפגוכיפנכגיח::ווח::יחוז :שככההמלךוחמתז)(אסתר
סחכועסrווrוון t:iג::יככג.יריסוג'סחוכטיבr;כר)מהבז)(בראשית,הארץעלהיוהמבולומיהימיםלשבעתויהישםרמן

כככיח::יוח::ופנכיסנכואםומככרדכקרס.מתושלחשלאכילותימיאלורכאמרהימיםשבעתשל
כעווופי' •וג'פככוועקנדכונוכיס

רכוגוכיפוז"פוג'::וה::ווסגכ-גוננועקנוכהוחה ו::יו::חןנכ::יסס:יג~וייסנויrוויו 5חה::ו]מrון[כויrו'חrוו::וקיככוהיפו Iככעפ"ועי"געקכססככוספוננכגפון
קגקכונווהחיןגיזוגגגפבגrויס t:iקר::ו'יןכגנגגככועריככוופכח'ונני::יסוכגיועני::וס::ונככוג::יגיח t:iגרפבכוכככר::יורנ::יrו::יוסגסהוס::יעקכו::ווח

יrכ t:lכומנכעפ::י ו:: 1/::יקכפיכ::יככעפי::ווספיןכוככמווככהנכויסוככעייןכrוכיוסעוג::יגיוכ::יג Iפככ ו::יו::חפון I/Iייוסחוהורו/::וופ"קוחמוי'כירווכוגורהחין
בכוגסגrוקייסגחגכיגסגחככ::י)מגככגס/וכ Iג::ורוזכ::י(פ'ככ"סע"פגפופיסוג'קגקגונווrוחיוחסרחגרונסיג::וככסי::יכככוגו::יכיחככגיככ::יסנגיסג'כרוכג
גככוגחונו'גמרזנכגככיסגככנוגחrכככניחגי)[וחכי]::וככיופ( Iוזקרוכנעו i:iגינכ::ווכזגבכ"יכווהחיוגרוגסנוחסיrווכבכפ::יפפיג::יוז'ופוג'גיוכ::ופגגיכ::יוכפכי
 :כג"גכנוכגדויחמףד::י'יגוחייסווחנומטוכטרגגגטrכrווכיססגוכנוכמניחמגגוסנוככדויחכעכית::יבכגככסג::וג,גפיכרנומססגוככוגג::יכימכו Ciפו

חקוחר::ו~מדופ::י::יכיחנחווכס '/' t:iרמכנוג'נכהוסגחטגחנגו::וו t:i::וידובכיסיוכיסז'::יו t:iגודופו::וידיע::וד::ויימככיהווחגו/.יככיfונוונו'נפנעrוויהי
נכבכבגנכיגנכווס::יגריקמפסגיעני::וסטינןוכינכודחיו t:iנו::י t:iנrכיחזרוחוניריק 5נ t:Iרנ::וספידונככוחוו::יוחונו'נבכ::ו t:I iבכוניככיסגירגהינככיגי::ורגעיג

יעקבעירוהרי'/ף
נפנ:יכfוכ /flונחנניכזי!סרנסיזחיfונfו"פ cמפחימסיססנfוס Cקזינסר Iגנחמסג,נססקיךסמספ~יקס Iסגריחינfונמסס Cיק .יכי'חנניימיי f<נסימיס~סנעמוהי

יגי'מיגיח:ינזיקכחסיס C:מלמד jני cנסנימ!נח ::Iכחנני jכז'נמרסנסיג Cנסכרמיסזרןנימיסכייק Pמפ jינ Cררנמיגסגמירס '''פרו:: Jיכו;געסעיזנימיסגין::fומר
נבננחסתפ"רנfוסחיס Cגמפרזחיממכיי'זרו::ז"נמס.ע 11מיגס Jק fIוימייס Iמגיסייינחייסכמ'::כימנססמירסענ::עגרימסכנגזייסוגי'מרגעיסממעירfונכיגנבס :Eעיר

סיס וf~נענמיסנחינמ"זו::נע)גגfור jעיימיגסנפנייירז j'קגiיענימ(יכזfוימfוזירוכימר f1זרסfוזנמfונ'ייייסחרגעיסס)ורועכסגן::ס ':::ייס Cמסבכפיר eמררו::יסי
מיבכינמ,ני Iזfוסג,ננבנfוכחזינסר Iגנחמסנח cמירנייעיזענמוממככפ~יבככזחיו::נסכ'מסדיחסריס:ייינמיגסכו::נכנס C סנ;:;יבכו::ריססמחסכמו::~יסכיfונבכס Cעיזנימיס

זfויןרכבכס Cערנכםיו::זיןר Iג(מחררiגיסיבכי'כיזיממחתיכס Iגיח 5יי Cנכרמפ;סימינס Cנק"כויסיממרי:fוסימיסנ!:ננכמייסיסכfנמדכמינfוננימיסנעtו fCוני
Iוספככמנfונמסקן Iסמימריסרiגייניחומימזכיססיי Cממירויזכסינiג cיממפכסמיעי; : 'ורי j::כספיזמכמזiגמרונככiגיסמסנינ

ן::סיסנומריחיןמימי jמזכ'סייכייfוכזfו'סיסנfומי Sעסיfו Cינ 5חנfוזירןננינכנ
סיס וf(ן::נחמנfוסרכבכסעמיסיו::זי!ר Iגסיסזנfומיכחיfו"כנמו::גרסיני C'Cכזייגמפרסיס Cנמזלגרחי' ~ /Iנfונfונמס 11מינסfוימרס Iעכ:::רכעסבכמי C'Cזיןר Iג

 :זירינניענסמפ"ו::נfועג'ופיר Cכןיfוסס CIקר bס'נfורfו"כנימ Iנינ cגס bענ'נIכרזנfומיגח:ימנונחמבכניגסמניfוס'קסנינ Cסס IיענfIוחימזגיסכייכןבכנכזחי
-ייסףענף-ייסףעץ •

זייסיfו Ij:'רסך ~"סזריסfומfו'מימסקנמ .כי'(ח Cממיסנfוכני~מיכ~מ cאלירמזגזיקיסמיספכיגכ~ככ~חגסיקפמ)ומתרגמי,ןi:יכרז~וינףגמו .מכיף '(פי
.יבכירfו Cנר'זכמינסכנכסנכוזכימיסזכיקרfומיימייכfוסימיסננכמ cנחזכי~~סכממרעי~סכמי ~כ~ י:i~~כזמסו~יזכחיו P וf~וfעורי~מ .גנמרוח)(פי'

1 .. ," -' 1 l ~ 11 1 דר'רסןC סקכ"סכססדקננכסI מJ וחגזיכfג"יI מJ קטJ כפר ף~'רקרחמריסמC " גחימt: 
ססינסזמממרסfויי.( .ן::נסמ"ןנככנוסף <:: 1מן Iממרמן Iנכוד ו<::מנכידכימיסכימיכמקחיכיר I;חייסמק;; p ס;;ק;מס Pנסמר י:iיi:י P'פכ"רזמ;קתס

t ממייפרעסוח::ומכו~מוירפרעp "כ'פככ'רועייו .כיכיריעימיחי: I I 

כרמיi:ימח י:i~וכחחי(גמוגרמיסנקרמו Pסנויקיסורןסןכוככירךיפ(י וP ~fממוו pכמייכטפרטייגמיי Pפירומס p סו::~ י:P iק Pוכ'·מ~מוגרמיסורןיפכi:ילא
מוגס~ססטכיחוק'ךכסוףטמזסיסןגפסיסומעטi:יקממרוגןע~ · rכומ~וכר~סססנויקיס.ומסדוךכפגס~מממוו~מ~נכספוכססמ)יחיוכחוחווכסמטס

גמיטמסכויךעוט::וטמיכויווע~מעכגמיכמ ~~ווממוו .כווקכיסכוקוניספ~סססכוכויסורךמפכיססיו ~'כגבוס Pכתרו rטימכמט::וכוימוכטעס~חטבוס
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ססימכרמ'יוכ,יזיכגתב::ונכרוןר::ומוסיף(רסיי)נרי::וסס .זיקתארמט!:פירמחיזס,פי .מfו c,fjוינממחריפיעפיוכfו מח':!"יר Sכ:לאסכנורסיסזו::ס
ריממרנוס .מריחכוזבתססימסרכתניסייט .רומסימפתמי'י 1 '"וגו:יסוכמ.גנכיס(ממן"ויו::מרגניכחנפרו::זנוי~ "::ויו f ,סניהגרסנמזרו::רחי'סמ
כממי .יכ.מ-כמיfוסןכממרינכניוו cוכtי~כחריס 6כו Iמו::מ,חר bמומר' Cו' •וכמיומגנכמוחמעירחזס

S נמיריקu:' J תמות·ררנכוחא .נכג'קוכרתרניס .,גניררממנרטכ'י .'קזגיוןיכרמ~ :וזונמי'רינו~מכוס";: ""ז~~יכמכחק:כ~גמיר:י .כס
נכיפומ .גטמר'ירנכתמנכזכמרכ~ ו:: Sרסכמ,יר!כנכיכסמתכfו::וגירככמומנכינוזנפימסיממיר Sכסוסזכמיככיכי.גמ::יזסוכ::יו::יעורמיזנכיכוי~מויכתיסfנ'ו::ממזחריכ

ס IIסקבגורטגנרחייסבנככיגכגסחרמת ו::יו::כמנררככfומכיבנירוכחי'כיסספיקיכמיזנמ;ייימרמיגמכ"מ .יזנכי:ןכממריסריעזימfו cממ'ממתריסר
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 ן'נמ,""גמיטננכנוררסכתקיימי 1כירמסס ,וכfוכי((םחוטכי::ורתרטנכמfוימ::וfו, " :מ"ס)חורח(קמ,ממריגו'יממ ;cמפחוחכח
 :מייס)(זוירתימומסכהכנררכרן S::וווכגן .ית cנרמנפרסת,יכ

כיtףמרבוננכסריזוןיררימכגיסנויסכפ:יייחן~רנכייקרהסודק 5רח rממ::ונכירמינסמרןן J1כרטסניממפסוקו::וייקו i · 'ו,נכפךמםךיכןוחוורב
ממרומיךסנוכגיסמתמ Sככיכרככממדרב'י'קסוקסתוגנכפרמבר::וססכחרנוי::ויסמסגיקםrיוiכףגקסחרונ'נכפריחןטממרמ::ו ו:: ::tרק .קסתוכוף

רןרי 5סינכורט'יגסרבוגנכפריתןממר ,יונכ .יס SחכועססיIבj •מינומכנכם::ור::וומנכפרנככי:וסמסכ,ןסי::ומנר'יסממר !'כ . iירומכ"סנריסכפכיוית!
 :ק)יו::ז,(קסת ' Sח'ננכס'יסי'יס::וםכ,ךכסינכוריג! .הרניתכעם'י'יי'ימסכיןס::וי'י::ונכפר
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~ממווגגגגגבסר"ג •גו'גטונ~ו rנס:אטו tע"וכו'רק Sרגתינוח rנמ :מגווגחומו::וכיע tiג •ריווחגיס..,,ממטחני :גח :tגמיכיר .נכמוכחריו

 ו:: :tגעו ]מ[מספגמכפ'ממוו :tעי"גטוכסו rכס :tמfכרגגנעיגירע::וכומ::וופיו Sו::ומויס r::ורfגנ~:ריווגסיפטי~]. [(גוסטפי~)שףנ.רולטיכת.גכון:
חו ti'5חרסנגיגי tגמטגכגט«גיו::וגסבעגרמיוגברוכרוגוהגפגמוהבגימו:רו .ריווי i.רכ :חקי 5מ .אחוני :בהגוו tמסגככוטכוסופמחוס

~יסבגסיסרכככומר~גח t"rו tבכ"גו'ננ::וסכחחרר~זכוב :tיכחסוו::וכוקיגגכבככומגריכחרהו)טבגוגוחסבטווח.חחרכינוכ i:א' :כספריס]
רגקוח'"ננכםספיוםו rכמובגגווובגגווכנוכמכ::וססיסבכקגגסחוrוובגונככס
וכח::וככקוסט'גג"סו] r[כככו) r(נס tח'לשדוריישראלבעוחדיומאלטובהזוגםאמררס r.פס'.רפיצם :~ריסמחרכככ
גמןכמסככורפי'גסהור~גריחומיירגגגfכנשררמאוקט][רףבהרינאמרימיסר Iלבירורוו :ווס Sוכוף.ככי jווחי :~וגסכגג

 :ורו"ק iפ'ו:רגגכיrול,מגוגיסמרסוומ 5ג::וס :t ' •רשיס
רורחטח tiגפי .גו'מכרגגנכ~אמרוהואבנסיםומררמזוגםאישנחוםבהרינשדרחרסווrו j • 5ליליחרס":גבגיוטוrויס

וג~גיסוחמסב::וריחככפורםחיגופסגנ::ומאיליואמרילמיבתבעאדיוראלההואמטאבי(רףגר::וכככסגrוככפיסג::וסםיםחכח
כעיגבכוס"כחגקגססמ,ורקזכגיח::וחלקיסרברגאומבילנאקאלהואמרבהדךאיבאגוגכיסבככורrוגעבורםחוככוזוזוגר):

רכירביוחמריג"גרמיבגגםיבגכורככחידהוחבלושקלולסיפטיאשרינהובליליאקמונח tגךיגםוגסבגבג .'~בככטסגי
גככוורו 5יס:רסכפיוכ'מבר~גכג:ריגח :tאשתבחלחתםמטאביעפראומלנחוגביחגעכורעכוךתחכיוומ"וןגרעתחחרי:רח

יכיחנח tiס tנכפיוחוט::וסמנמ '~כיסוךו:רי::וכבגבכוככנבכ.:שלישטככיס
גרויסעס::וגמועגי::וסנככוגקסכ"~אפקוחיחוראיבימחייביקאאחוביאמרעפרא :tכי tוכים tככרבקוקע::ויחמםוקגגrו

בועrוו :tכ~מככיוכוגfו~כככוגוגרווחגוםואידמיאליהואתאלטובהזוגםאמרלמקטליהקייסעי 5חמג,ם tוגםרףככגגגסםג
םיםבמיסחגחגחוחיו tגיוןס'מככרו rוגמעפראעפראהאידילמאא"למינייהוכחדלהו:ארירבחוירעומרםי::וחוגחכקיקבג
גרקיבגוגעגסככנרגגגוגכג::וככגככעגסגוחרביהוועפראשדידהוההואאבינודאברהםגגייג tחויר~גמו~כככרגככרמםמכרג.
גכובו rם'גגרוככוח iכקררסקיעכוג~רלאמחוזאהוההביואשבחוברוקגיריהווביליחויו~וווח~נמנרגסניבטגגומר[מי]
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כוםכג'ומומרחחחrוגזוומננ'גחגקושקולארטיגנזאלביעיילוהובבשוהעליהרבגסימןובורסיףככלגסוגס:מrוםגחו
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חמוו tiגמ~ננוכג :tבככרמניוכיכמגח rבכ" :ריורי]להנךקטלינהולהתםאמטיאינחושקלי(יומי~גטון~ייןמת~טוספגט)ככ""
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פג,טסככ~סזוייר :tגגחכ rננםטופיסאמריעבודמאי •לעוה"בכככםסגייוסףונחככרסמםגחrובכג
ככ::וסגםrויירגו' ~ rחו::וכיס::ויומיגוחנגיללל ~ " C (יליי Jגגגססוגס tגחזו~קנ"ססכנכגגפי
חוכרםגהככרגו'יםרחגםחפי,ופגיטסערקהונעד l.מבנה J.אמרואשרבדבסימןמס :tוגג.גגומו iגחמ:םיס tiננ~יח

-e: וגו~גחחפויסכיס 5בכמחבומימיושיזובובריבקררומותאותוונכהגמ::יr וt וrגעחומוt ~ 
~יכככוגגגחוגחטוח~וסיפ::ומגחמ~נחלקואאלעזרברירמיהרואמראלאבטוראאחרליבנובןאםבמערבאעלה

מגחסחחrווגיסוגוכ~עג,כויסגוסיכוועבורתונעבורנעלהאומרתואחתשםונשבנעלהאומרתאחתבתותלשלש
גו'כיךוחוככויחוברחםו rגג"כםיסהפיצםשםונשבנעלהשאומרתזומלחמה.ונעשהנעלהאומרתואחתבובבים

ג~ס :tסבגכווסי::ורכסככרמםיזועייולילי-יימ)יללו
~ורירסםסוגםכגעגסםחוככוזוכככדס.וזוזום Jושוורוחזקופנעשוחמהמונעשההנעשאומרת.וזוה

ס tגעחככרו :tובכוכסגכגס'ס Sופס'נתןרוהארץ.תניאה'שפתבלבלל'א)בישם(בראשיתונעבורע"זנעלהשאומרת
מקוסכס :tוכ'קויפןו tכגגמגחמ~ת I(שסהתםובתיבשםלנונעשה(שם)הבאבתיבנתבוונוע"זלשםבולםאומר

מרסגכגיגוחויג~סגחגיהו~חחמוגיסמגרליוחנןא/'ר •ע"זבאןאףע"זלהלןמהתזבירולאאחריםאלהיםושם Cכג
גיומוגיככסגrווכרחי~מ,ן::וגמו rוג.ארטמשבחמגרלאויררב.אמרסייםשליש •נבלעשלישנשרףשליש

מבגירביסינג.יגיסגיכ::וססי::וכקכג~ 1 •
מרררבfוורחוקיסכח"סכויס tמחרס :שאפינ)בוראסירואמרבורסיףמאילחורה.רעסימןובורסיףבבליוסףרב

 '''סרפי'ועייןע'זגטסגתטוגוח',רעrוגוגן tסחמרגזכורכירעתגובסו rו~'וכו'בככמחתוםספמ'כקכון rגג"גגגכוררסfוומרrונחטחס~פכנ~
 ~ tכעםחככווככחסבחסוועגפימכרכחומוסכגוגעיגגר rtגמוזו 'כו:: :t /'ע •גו'קייסוםכיטכבגבכםגיסרף tגםגיםמנדלגככי '''רוםחמו . :tבחומ
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ממרנוfו .כ!:סנוכמ
סכמ~וכמוכfוזגי
ן,מוכנכממ i:ומ\
 ·רוכן Cםמסמי(וככ

גינ!:ניכס iוכבנכי
ככממכ-!:יסערכיר
 ·ווק(סוזסוףססומן
רזככ!:ון ~גיזס ,יע

ומרכנ!:ומענסגכמ
מןכסתמכיס cוע
 ·זכרfוקככרף Cכ
 iגכיס Cקרמנו

ס Cכרכס :iבככווfומר
ככומסrנרככמזמכי

יכיסמממוכימנו
וסיונכממעכסנמ
 .כנעיעוח "«מקכזס
מfור(זכיומפכ
עססנכיכירססבככי

כיזרו :Cוזרמקזס

 ~ירש

fככסגיfכננרfכ)(גגמין. Iרממfכוכגנסר"סומrכרכ:הכיגמrכורגססס"מי
:אזלססומיגו ס,כf~מוזכובנרימזכיפסיטו .כנג,מיסלשלחו :~כוכfכגכי

אמלו :טגסנסוףויסג~כך .רגוכ~ומסיפמויrכיכמכרססנככרר Iמכינכ
וונגמגיממככי~רימיכגונמןו Iמג,ע .ג,סאסרגסגמ: .וניגן Iחממןג,ס

 :גנכיסרימיכ •בגינכיסשקל :גסגמ
יסמעוסכממת"רמסיס tiגכרח.ררהט
וימגו~ומ ftiכמרר Iסfכג,עסמקוסfכגסי

ססגיכ Sחכוויסבסכןכממגיסוכסגורו
ערוfכחרfכחרגגגוגןכוגמווממר

 :~סעורסגגמכ,עווומכגכיגוגסו Iרמ
יוחימרוומוויי tiכ .גיסכ"גימייוכי
 ·נייציכסכין:מיתימקגויןונvןכסוכן
ג,ס:ביירירברסי.ימ,זכסמעמי.כן Tבי Iג

 :מכריורמתפרקיער •ג,ססתחיז
fכחךגגסיגירגךינכגויס.סמיסבוכתי
וריפתאייטגגו:וי Iייייסכוריגרוחורר
יתגוסכמכיגיסססiכרג •גיסוכוכטוכמ
כגיג Iמוכזכ tiוכנועגסיוכוiככריפתגי

 ·רביתא :ךיריסריגומ,כ pםוחרורר
מrכ 5גסיוסגסגרכהוןבחצבא.גנכרס:
:אינרוממססגושפיוה.וכיס:כסמוכ

ti עג .רכסכי :סייוככסבבעג .ורמ
 ·מווכונתיימכןיסורסר'ויכ~:עסקי
rכ tiסמrככקסוגמכיר~סוי)יימכרו(ממי

בגיעגרירמונוסגןגעוס//ככמיסו
ססבגכרןנקסמוכרכססiכעיתיקוור
סרכיסנרורמיןומrכסמונרס tiגiכעו
 :כגכ-וס"כותכיסמעכרן(מורו)כקס

וכגיiכיןגגקיימי ti •סגורהיכמסצרתיך
נוכרנריס( tiקרוטכססערסגגכיכרגתי/

שעשהכקטטס:סזכחיגרע.:סקחטו)
 •שהרתיה :גככעו ti •רמג tiכיקרייס

עגוכ'רכסכיוני'סריסקתזע tiווכן' •וכרrכיrכגורכמגrכססיחסעגסג 1l:iוכ
נכוכנכמוסכנכססממינג"מסימונכקסון I:iסגגפיכןררסו •גו'רינסנכסקי
~כfונספירסונכג" 'ובויסרמ;כגינכקו Iי''ס Iגמנכוגסעוססממיוכמ
סרוסעקמ Iסיוככ'זפיוסגוןעוגעוכססגעםס~רינסוכןסריסעגקסונכ
י t:iררוככ"יע/שכוןוקיס t:iעעקrכ I 'יגי

לבינברארמזמי! 1מאכלבינייהואתנוהכיווגגקתס 5סכמכמגמוכיגמסכגעקמס
ע[איקל)הלולאfוההיאהוהלימיהגלשלחוהלולא :וק"~ע"סוכ'גערססגריגס ונו'ויככוזכוסגממרוכ'מרגלים בעיכינהמאליהיהבוולאלהתםאליעזר;פרס,ומרכעו~'/נ.נמנפס

אסיפאויתיבארבהםעבראליעזרלמיסער]אזלמתותסימי Iבfו'קרמרמםוכעיגוגמו
לההואאמרמא!אזסינךלהכאליהאמרורכולהונוכנפס~מסוכוג"סכ/רמ'נוכבפסר:יייגי
שמעירלמאאמרלהכא 1אזמנתאתנניהריתיבוכוגימיסמכםיסכוכגפסויוכרהר~מיrכ:י
רההואמא"יהליהומשלחיאזמינתיהראנאביסמקרמנסוףכמבפסיוכרכמיביגו'רנמ
 " , 1. •נ' ,. •סיfכמרחיiכ'רמגהמגרפוםי~ומ,מ

לכולהועבר 1וכ )לבראורהטגלימיהשקלגברא ~.מין~וכרכררור)* :וק"געו~"כ~מיהזכ
להוואכלהאיחולסעודתא.הויארנפקיכולהועד-:~ I:יכמרנרגממר t:iגנכוס'/במגקגסס
אריךהוהכי )אורחיזעלהמננירהוו )אופרייתאג ~כמרכרוכופסבכיייהמכנונ'וביןימוכו

עבראליעזר •ליהמתחי!נוץכיליהגייצי f'כ Iנעוסיוכרiיויסס rכעי:י/יתמו ~ Iס
יליללי ,. (1וכסמיגווכיכומגיןקסססימימ/ג'וג'

גנקוםהאמרוחתסעקאא_רהם 2'סוככיגכרורנריורגעיגרמיונכיוכדיןקרמ
רמיתתיומא iמנררינררא Jלהואמראפורייא ~ייגקגססרמ,ןריגיףנמרסררסרכמגםי
מתרמיהוהכי •אפוריאננינאלא(שרה)אמא ;f 1רמ'מייריגמקרממיגטרין'נ Iגעוס
וכתיבריבראוחרחרכלליהיחכועניאלהו 9'קרח~ייגגר"ע,כ Iוע' 1כי' 1ערוכרי

הוהכיליהממטוהוהלאוריפתאעליחשמיחרסמ;-נ I~עי:י/יינקנססרמיןכככרגניס
ללרגיי"נסמרכררריככסמרעריפיגמורמי ההיאאהויאריריהושקוחדחרכאתימית ..סמרנררמ,ודורעקיכמר'כמררונכfון

בחצבאלעניאריפתאמפקאקאדהוהרביתאמרגגיסנריעימכהמרב~ןבריושמייו
אינרעלואוקמוחרובשאשפיוהמלתאאיגלאינ"כעוסגרכוסגס 1כר' 1סעימרי
והיינוואכלוה[זיבורי](רבוריס»אתישוראייסיריגי:אספייריק"ו Iעס t:iרגסעגי

ועמורחסדוםזעמתהןויאמריח)(כדאשיחרכתיבוכרrכ'סוכרנרכרירכרגrכינ .יבו'
 ,- 1 "עגינריתיוגימירגוןגעיריוייסרגר

ריבה:עקסיעלרבאמריחוהדרבואמררבהכימfכוכססויקייrכירס 1נממגרגiייכוכיי
לעולםחלקלהם Jאימרגליםמשנחשםרנחרססגסויממיעvסעגויוריק~רס

הארץרבתמוציאיהאנשיםוימותו )יד(בסדדכשנאמרהבא :נ Iוק/רבון~'עמכסגרזכמסרסגרימ
לחםאי!מרח.עדתחנאלעולםבמנפההזחבעולםוימותו •במנפחרעהננרייתfככנמרfכ .ונרןיrככסשנאמר

 I 11 ..-ללל ,Lנססרמ,ןרגעיגרסגיכניםגמנסקמוכי
מתוךויאברוזעוה ...הארץיהםעותכסטז)בסדדכ(שנארמחבאםעודי,חטוכיכמןסרמרםימi:tפרנעיס"כייכם
כ)(שיאחכתובאמרעליהםאומראליעזררביכעקיבארןרבריב IIלעוההקהל 1עימר'ין bך Iנככיככבכניrכעrכירסמ,ג~
חלקלחם Jאיקרחערת Jרבבתנוגגמ' :ויעלשאולמורירומחיהממיתה'מתוךרימנרויןfכוכסמבכרסכיכרין
הקהלמתוךויאברוז IIבעוההארץעליהםותכסטז)(בסדכישנאןהבאלעולםוכוכיזכהןוק/;ו:גכמךכעהיריורב~כק~

המת-משתכאבירה jההריאומרבתירא iביהודהר'דעמיבארןרבריב Iלעוה/ורגססהפככס .ונו'סfווכככוריריסחווכ
 1 ""ל' Iס;םנrכרמססקרמ;ו Iמומ"סעג,ססבכפ"

ויקחשכתחי].אמצותיך[כיעברךכקשאוברכשהתעיתיקיט)יסיתח(שנ~מרכוכייכקרררג:יניומס Iרמוכגומ 5ירןיייחס
קרחחעשח][שנ(שעשה).קרחלעצמורעמקחשלקחלקישרישאמרהקרחיגמוככAiימםונסי tiיבככגיוכיידערגמ

בזקהתבז •כצהריםהעולםכלאתעליושהרתיחבזב!יצהר •בישראלממכוקמסיכמסיססוכומגמ 5גמסוכימכ
 ,ייגסגסממרסוגוסע'vומססעסקריי

קיי Iכגברממוסימקרמממסרכבכרסכגיסומגוסנעסיכרסג"כויסעקר~מגגמגיגייוסכריימןונו'סוממיממיזכס'ממרס Iמוגו'יכרסנכקר~נכרסמ 5ענכג
יקיגגיפיןוכרכריויעכ.סמרגמירירווסימימןסעגסכפייוזכסמוגסייייסירוימגממרiכססממסגמוכמ;ורוכמיסוכמימסממסנכגיססמiרפככrכfוגיכגן
מרכימכירסוככמרוכג,רכמכמסכמוכיגיסמיימיונמניייררסיןכע"סכככרrככוכס'ס/'''כוקרמסח,כמככררמ, tiיבכומעכיני/.כססמעיrכ':נשנא'יק/;ו

עגוכומrכסנקחסיייככם tiכפירו '/' t:iרגרייקוןכו tiפוג/.ךנפיונקייסכקייכ/ Iמר-(וגוק/'ג]:ריקחקרייבכגגסקרמ::ימיסכמגפרססרסיףרס"'מכנסוכמכקם
יגו'סמייעוסרכממןכוכ//סרבכוכקחכבכיםריכקחקרחמננטוכסירiגיייסוכקסקוגיסיריס tiסעגררךסבכםכמנבכיסיו ~,וכיוכיגיסררםייעג"מייררגכ

קרמסםגעם~סוכו ~'כיסרמכ.ר/קרייסגעססקרחססיfו.ומוכרכמקוסיוכגעכפימרמ t:iסכרררסוiכ t:iררכמררגס 1כרגררטססמקרמגכרייסורססרכיוכרסfכ
רס 5 ,בן.וממרעסונמכופיקרמס t:iגסמרנכסורכנגיניסרמג;ומררקק iיירקכרטבכיסוסס]מרכזכינמ Jמביומס"גמוסנםסרורמרנכויקרממסכמ;רביס

 .בקיעעיון
נזקממרסיינו .סריס(גנווכסעונסכנחמtבסרחיחבן :יעכו.:ורמיכ C 'עונע(מחמיככע :tוספירמ" i'רע;ןוסננו Cנמזובכ"ן .~ע(מורעחקמשלקח

ירסףעץ
:רעםע~ירינגזזככי:רז:ר(מז:רעססזום ' :tמנו :tע :Cחכרעוםכ~ק DOיכח.כסזכימחחי~יגוזי'כגיי(יחייוכו:ר ,~רחיומע~סגכימזסרויייחמומ!כןכ~הוחרנר

עמכככחן(זכזכמחני!כיסוכנומנין ':!יימז.ועורסמסעסחכ(כוירינכימ(מכינעזסרזכומו(כ pכזי~סזכסנחמזענוככסחומ C 'כזרמממנע .(יס
ססניניסח"'מזחסנףוfו .יססרנ~ .rממסמזכ~ו::ימרחזנמעססחרי(סיסןומוורז(נןזמרמר י::כזכ Cעמסןfו .פיסוכורונמעיסכמנ::וגממנרח:!ענניחןוfוינ
נוימנ Jכמיסירןנ:נססו~סס <קעומ:רנ::ריופ"ענרר 5י Pננסכעפקחניסממונמכ!:יס .סרעייכ :Cיוסעכויפמסמענחוורוססי fCונו:!עונוככמר :fcועכיזסומרמז

 .ביננעז )ס 'געשל~פעןח~כעןגעסטדאס )ז •נעtפאיין )ג •ודרויסעןויפלענטאירט )כ.צייט 5ה~ )מז·סתורנם!'



קי ,ט'דףםנהדריזעשראחדפרקחלק קיאאימחושרש"י
מחון~כרכו tillגמיסימכגכגככף Sוקזימ:י~כיממזיר tiסחי . Iטס~ימיזי
נגים~יוו~יזיוס~מעכ~ jכעגי .מוכיריוסיגישה,~הוחמי • Iונו~ער~

ויידוד~ייגונכי::יגס.גוי::ישנעשהיז:iיחכ.וחוכיכגכרקוסיסק::יח.::ייוחי
חגוגפםיחכחחככסודםוחוכר .גני~גסוכ'סעקכ iבכוו •סמוג::י::יס

מרנגיסעגיווכ~כדקדקיס . Iוכמרנגיס
~מינכיסבכס ~י~כחס~ייכויכןכ tiכ

ממימעוו tiכט tiבככומסכוימסכט
יס Pכ ti Iיחר tiמיוחרגקטונמ::יקס~
חכחחגבסודס Iפיכזרומםי IIיםחככ
כיהגםיחכוסגחמרומרימעססוו Iונו
וחוגייעקככוגחמרוגחנסמעכוימנ

סמבכוומסכט Iס~מינכיכייס ~י~קגכ~
וממי •גיכי~ס ~ ti~מבככעכ ~י~~ומ
כוכ~רסע t:iגמ" •רrכגכגעכר t:i iדת
סיס~מוגס Iו::יבגממיעכיורעןחגס

גככמוכוכמו Sע t:iגפרוגווסי::יחכירס
t:i ומעפ'::יג::יוI חגכומיכרגi:tחסוכסוכגעו

~ס tillגמגכו tiרכגכבכמוירו ~'~ו
ti כרטןיאיוממר .~מומו~ומירוrסכמ

כוגבכס~ובכי"וגחכווטער 5מ ~'~ו
גיח~עג"כמ~ס tiפיי t:i [,IIt:iגר- [פכמוה

גוכו Iוסכדגס t:iמכסוןפסרםסומנכיפרוםו
וןפכtכ t:iוכגגימ::יועוד Iונוביוסוספגיתי

סומ.כ Sגי t:iגככגככעיכיגמ D ~י~ t:i t:iנכמ
כמ~סרמסכ IIר •ו~ניוסימ~בןוממר

t:i ככוחמר::יrגטכיסגירכרי~יוו::יכחטו
תח t:iככירגוכסידעכמכיס:ואסרהסס
קרוטיססגסנכסרסגגגירגתיכ Iגו
יככסוגח t:iגיעוח Sגעגיו'י Iפרם •רג'

וססווגרנחחכככ IIבכגפרובכ~גסחגי
כמגן ;"מ~יממסובכורכקמובכרכמו
מ~כיפ tiכרפ pויחמיחכמסקויי~ייכ

t:i /מI רנ~מרמימיג~כןגפקחממיכ
כסרייסוהכגכי t:iמיס Sכעיב t:iס Iרגמגח
מסיסםחגיר t:iומפנכ::יסגמרורסומםמגי

גוומסרכסiכסיס t:iבככיןסנורכיפוכגוכ~סערסרכמוןיימרומיגו'סעדסגכגירגחיבגמוחןקריפמfכiכמ t:iגגירטכסרירבכגחכויכ~ tAיובכ"ורנס
 • Iגו;נכויס.וםתרתחנכנוחןנסומiכויקימומסכועוrכ t:iע;יעבורכח pגרי •גוןוחרויiכ'~rכנכרמדאשקיתיח.וחמרוכ'רכסמרמיכזfממי

 :ככבכרומסכוכחוויכוככמ t:iגרי
דנרומ 1 ,בכ;רקt:ונכ~טוס Sגגווכמבככוס PSגכח t:iגו'חמיחרומסחזכיחוחיגובככווס PSגוכמקבככיריס t:iרמגפכ Iר' .וכ'ס t:iוכקבככירוכחיrכויאמרח

נכביגמ"סזרחחן t:iכסכורנגגסכז:iבכרוכסכסכסמדסרין t:iוכ/.גפיכנכו'יוגרנייו:ועוד Pבוכררכוס"יס t:iקרוגגססערסגכגי t:iגוכ"כסיגינכעו t:iט
כתתנכיס t:iגגסזרiכיןססןגוייכוסעיגמיסגימיותסיוטגמכגרכתטכגסעסרטתסזריוrכ 1גמנכרגינכfכרס " Iוע iסגגמסבכר tiזרת tiגרחיתנכסגויר
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ססמסרפrכס tנכ::י ~ (Iנכגיו '< Cכריק 5סיזגיזגעירו '<נכג~מספיקסממדגומ I Iממממ ערי:::::גי~ Cגקרכי::יז::יג'כ כfכ'י::וגגמרסגימססיגיסו (Iטג!:נכססנככגכ Iרגלח~ס
מ :Iכ::ייקי Cרויסוח:ו :tזרמסנגמללי, 5 •גוו'כיכעסממגסוכקמזגינארמממרח:געירכגמ Cר:יקיסיכינכוגיסוססהומסהו 5נכס (Iפייוער;:ימגוכססכמוכח ;rגנכסס Iסכעס
גפסוקמגננגימהסריס 5מנכימזגס(' Cמק'ממגסוכגמהיגומיגממגסו::יו<ממיגמיגכ"::ייכ jכיחמנכזגגמטגין<ייזסכככמרןס.כורי (Iפי יrrnIנכיכזיסמיטמ :tוגןנכקירסי::יסיסס

גרימקנכיונר Cומפכגיממססממי :t '5כקסיגריריס 5נכימת 5 'גמומ,ןנסנכניממגסי(קמ;ר'גיממ "' (1יסקיכינכיגיסכסיוזג:ו I <:נעס (Iכ:ורפיעס כ:!גכגוקסג"סכמורכנכ:ועעס
כמנסיסנגסי::י"חיכעסנימקגסו~קממיגממכסכמ' Cימ Cקינכגמוכמכ Iס :t::ייקקררעימכיוויממרס Cנכfוכמכ:ויסוירגרכגזגוגגייכתרזסכינכרכנכפיו::יסגכערוזכיגגר:ג tנכ

וכקrכמיוכרל fjוסרמ~מזגגסו::יגממי ~";ןיכקירסוכריממגסגמזגייככמנכרו::יזרנכזמ:וימי Iמזרגסיןכfווכריןמרמגמכר::!'fומ(כגמי:::מכיסגורממ :rג~ינכרס'מכי
סכ((חלזככיתססממרמ~ח(מ~כיסכגסוכ"זגינכמק"ססמ,נו~פיוגיןס (Iככימfוסס ' cקימסrכ'~גכלךכריס Cקחןסנכ< Iקיזסמזג 5כו::עגוזקסו!:'t:סכיסוגסע"רר.מנכיס

e: גנכועניךc גחמלi::כזמזגלמיסיוגסגסכסכנכוrמ::יכc וכחכו::יכו::;מיוגמיכמלזס 5גמווכךרמכוס~ו :!''!:רמנכמרזסרלומ"גמומס(וחכיסליס 5מרr םמנכרכt גiינ
 :ס'נגימזגסיממס t '5כקס'כסילמזגגיזג Cפלסכיגיןלע Iגרמ,זגמיטי Cגפס (Iטכונכלונ"(יותרס rכ~עס::ירעכנכ::יס Cק

יו (Iוו Cניו<fוכי (Iככגר (Iז (Iיירוכי (Iככגד (Iזיוייס 5גנככיי'!:רמכין tרמ Cרלומגימ
סימתנכינכ::יגוכסזגורסקסג"סנכימומגריומרסיו jסונכ'נכימיוגנככיגגיכסרוגןכיוליס 5נכנכרמכ:!' ומ<':!גכ l/יז"מ (Iרגסי'ימריIז ;rפרקועיכננכרר;:ומימממגריסוגרח!:,

c יןמממיןנכינככ(ככיכרירמימ::<ממןמנכינכסס'מירמכמנכרI) ו::ייI) גנכממר '<ימככיכסנכריc נכn נכסמיר::ימCI) יקגכ::/l יכמומותסייפמסl\כיכנו::<מנכי11'יירכמתכסI) רומיסס
ר"גנכסגורכיסרגיוכס Cנכfוגכ tנכ< Iקירסמי C'5דכ'נכינכיןני (Iכיכבכ!:ורגכס <::רג C <כטוגמסגייfוינככסזקירסגהייינכינכיוכי (Iכיס ;jכבכיסיכוקגיסנכיכיי Cרנכגמיפיר!:י

ס (Iכסרעוגי'כ (Iפרמככמתי Iונכfוימכנריכיקיסנכיגיססו :tכ (Iסמרעס~גויעיוו Cגמ,ו 5יוו,מיכי (Iככגר (Iריוכ::יסיומורמכ:!'גגיליככי;:;מנכרגנכוכמקיסנגיסכקרמי כמר:!';:
נכי Cו 'יגומגרכסמכמלמו י..ןו:!כי (Iככגר (Iגךיוךיכסגינכ<ס Iךסקוומ I '5 "עי Cורמנכיסכטוגמססימ י:: (Iין..ס I ::!'ס ,מ<כ Cנכמכמנכיסוירגרקסג"ככיקמנכר:;פיר Iיבכ"סזס
(מfוסנוחמ"ג cמ י:: cמ IIIע!:סימססתולקגכזגי l/עכ"(וככיסכקרומ$רמכ C 'ט Iונככיכ.ו(נכיומסגיכנכיוחך!:נכינכ"מזכ"כקגגימ,ויס Cכנכפוגמגו Cגנכו(ססכויבכחי~מס'

יו (Iון Cגמ 5יו :1ככעכיעגךךיןכ::יס 'C, lומס1!אילסקגכמtנחמלעזגניסעדי\ו(קלמו(מרמכ C 'גסג IIמס :I(נכרקומך'~נכנכי Cכ::יססודעמי(מירסע~כמירסכזגקג(

 .יוסףעץיוסףענף
יווחרית tכ, tו~יגוחוג~גיס tס'ןכמגןס tמfוו S'tווח t 'ריכטס ~ tי tיכ tק"ס מכ::!ננכיfו~מגגנכרחזמ,ן:ג(וסוזכמכפי(ונפלעפסיוזגו 5מימזגגזסס'זגרגי
"גבמסיכוכיו •כמכ tי tנ' ftוסי~דמ(מוכ'כיממכמיומגןוגיכיוfו .ו::גקריס) (Iכגעכי::יגימסוגויקליזג (I י::כימו Iרמסי(וג11'יורסנכוחחזהקכיימפ

 f, lו ,יקיסכfול ;rממרירויגרנכספי'כוו .tיוריסכיכיסס (Iק"מיוו cנככסומק"סו::כמימגמיו
מכfוקייסכמ;וסו)וכ t 'מגנג::וס· tי::ו~סיייסייס t::וגו::וס tטכ,יווחוכגסנכקיי Cננכיקרממ"ריכקי' Cךכר'זגלכ :Iגכ(ימיתס)ימ (CI (מזג Iסכמילכרגריממ

 :יווחרגחקכר::וממחו::ו S ",מ .נככ;;נכלוייר Cוחחךקגמכ rו::מז~מ(מםגמורסיסמזכרותכנככיזגגכוכי (Iוקגכ
כלגiג~פכיועלגו :tגנכי .ופח::י:יירס rככמקס (CI :!.מכמו::י 5כנכיו( (Iקגכוו~ק"נכו(נכ

יוח(ולניכדכליכומeמות tס' (Iוז .גככוס Sננוממדמקכיו (Iקנככח cננכיי",חח"ליומ<ויגיכלו .געיכיוכמעגגייךונמ cכמנככסגממךרקנכגוכסס (Iוטנכיס (Iנכטימיכ
יומנורגיארכ : י::'ג~מפיכיוחווגפלוכ 5כמכ,ו (Iקכנ::יסנמד 5נכסכיר'לסנכספרמימיינכמקממדמוק~נכךו::כמו Iגווכסכ (Iג"כנפלםומפ!::י .ממךמקמפיכוכנכר~מ t~מי
ייל CCס rגגופןיפומכ ' I)Cפוורrנויי::יו ~' rןגזגגפ"גזיומקולנכמנכלנכממייזגלסעסרוגספיוסףז (Iגע"ו .ממךמקמפיכוו::נכי מכ;::כנכימנמגו~ומלננכר"סומימככמ

-דריקטציג) .,קעםטםוליניגטמ)ן-םיגותםה-
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 •חזייה :וככ::יו Iסנכגכמrכמק'ינגניו t:iט'מןורסייכסכי( •מגכיו iחור
::ייס tiכסנכ::ימ, Sכעוגכנכדןרחסוף Dורו •יס tiויחייף:דקאגסגמכוכוכ
כנכוס"כ:חכfכגחמקגט ti.ככסככגכ::יורייסכמרזמ iSומלא :זוויסככמורכי

rכfכגסויג-מ;רינהרי::י:כוiויככנכסגימחגסוגקזכחיומומכ!כךסמ •נאמר
tגיס t:iנכגיס tiכרtכזכיחrכןסחון:מהחכ •

סיגחוונוחיס t:it:iנככtגמיירוכח t:iרגוח.ליהניחאלאי Iר'ל Iא'ככתכןדבריסלקישריש
וכככנכ Pיסויס t:iחגכי t:iחכחוכככגויסאחראלאהכי[להו]יהו)(עליראמרתלדנייהו
I 1'ל r.:. 1 I • , גוורכיןיסכפוקכזוומנננחכדמככויכן
נפזכוחג)כיוס rנו::י rגנגמקגמ)(יףממשפחהושניסאה 7כוהעירכמזכהמעיר
כ::יגןכ::י t:iנכ!:iםיסניוהווגממעסויסקמיהכהנארביתיבכולה.המשפחהכלמזכיו
חורסוכגחכו iנמגנכוכ tiונומססיסכנכירבליהאמרככתכזרכריסוקאמרויתיבררב
נכנןיומרוכחויס t:iגכככנןפורוחגמאלאהכילהוראמרתלמרייהוליהניחאלא

ריס Sמנכיגיfכrכןאף : j'"נכ' •כ::י tiיס tit:iיילי
וכומסיס t:iמכג ti •רנוחמססיססגיסממש~חהושנסרהעכמזכהרמעאחר

גיס t:iככ::יסfככממייו t:iכגמריס Sיו.כמ /Ytרישיה)רהוהקאחייףמ.חזייההמשפחהמזכיוכל
גככווכוחס'ססכ t:iסכיס,מוrכסכגניתמ~אלא ) nכ(א'וכל IIאררבקמיהויתיבוסליק
וכוממססיסחוררמו Sסיוכוחומיס t:iכ~"'ראא"ללילייטתקאמילטל l/אהחייסבארץ

ינכיח t:iכtנכוככסנכהוו::יטמוכ::יסט::ייועליה.עצמושמחיהבמיתורהתמצאלאמאמינא
I יI פמיג::י'ו'ילייti כנככפחןווחיסנכגויסיוסגח
חרו t:iיגח tiי'י. tj::ינככינכוrכוכןוחכ: tjיסגאת_סקתחוו)(שמותנאמראומרמאארסתנ
וענתה :!סכיסמגמוכומססיסנכגגיציאתזמקישאתכסוהכאתי(שם)ונאזברלעסלי

נכחרזגכגוח::יוגיוסכנכוויס Iגינכסנכ::ימס'שניסביאתולארץכמהלארץ 1לביאתממצרין
נככותסגימיי::ייו!כגיס t:iוגככייסויס. Sנכ'אמררבואמס'שניסממצרים 1יציאתאףר:גוא
וכגיו ~יי::ננגין·סעכו :ויס Sמנכfכוזוענתהב)(הישעשנאמרהמשיחלימותוכורבא
,כעכס rינו:ועלגככיסגנכקוסחוחס :מצריסמ~ר.ץעלותהוכיוסנעוריהכימישמה
לאלכסנרריאגכנסתיאחתפעס(אומר)יוסיברןאליעזר[אמר]רןתניאשםרסר

אבותיעשוה,סואראךנאליואמרדחא 1זקומצאתימצריםשל
זהנענשרברבבניזועלמעכוג)מהםבחרבהרגומהסניסמהסטכעולאבותיך



 '''כבכנ pניירסכרפ::וחיכר ,~חנינגירגסס Pגנכ"סמרמסרו::ויסכגפירכ::וי~כימ-יבכס::וחחיכגוכיטימכס tiטגבכס::סי::ומ .רניגרמטס
מוכ,חח tiגנכ"מינננכגמנטפסי1וI.כור::ובכני::וססגוכרמט::וג tiנ,ותחו :eרמכריןבכ,מכנ ו::י':אמרובו'כממי mומסקכ'~נפגימסםמנכרסקכ'~

::ויימיסגfכייריבככ :eו tiמפ tiונו'טנממגיוסכנכ::וס tiנכ ti'ו rוונווכירסךכ)ויס Pגנככויטגומ,גימנרו tiמיסריסבכנ ti 'גרוגיספ-ך •חכמין tiנכוגמ
גגנרינכס 5עגritכניס::וסנמוכמ;ריסרגrכ'גכו tiגפיסרנונוסגימ :eס :מרומיממריי'(.סרוגמ tiויעקכ';מקכמכר::וסמחסמיו tiגמומסזרסיריס

פספחמוןכסס lוגiכמכיוכוסככררפיסרפ::ויי tiכ pגמ'כוfומרחי :e •סריאל
 ~פעמיס:הרנהכסרברגכירסחינכiכמפרעהאלבאתיומאזה)(שקזתשנא'רבינומשה ·יי tiמכמגי )ו::כטיח P(כררנר'ררכ::ו

וכמנכיומיבככ רוו::.('י pוכסייכ pכגוובחלה IIחקבא"לאהזהלעםהרעבשמךלדברו::ויימייו)(ססiכנכיסוסיסכגפיסמ::וכו .
נכסכיfונכרממס Pווג'מן tiנכסמ"כפעמיםכמההרימשתיחיזולא 1דאבדיעלוכמונכגיווכיסרfוכמוזגכ tiמכטימו

ס;נמנמוס;נמונכרממסיו tiועגמו ti I I- ':ממסימ tiע tiגרככמן tiמסמנכרו
רכריססכנוענסגוימו tiכומרגמרוובו'.ולאשדיבאלויעקביצחקלאברדם,נגליתי.ועכםיומו :eנימסממומנתחלה
סמ"נכגמןסגסמונוכןכס :eפ'נכiכמכמואמרתישמךמהליארמוולאמדותימ)עלהרהרוגמ 5זי,מוס;כומנכרמוכרוחיבככסרי'(.rג

ובו'ס'נכי tiורי :eכfונונווומרמסקנ"סלארכה rבארהתהלךקוםיג)בראשית(לאברחםמסגיריטעגנכונו. mלנשועע"ו:מfכ
ונו'כחמכיימיממסקינכומירנסתאלקבורקמוםקש·בבאתננהלךכיולרחבהייו :eגטיעסוכסוןימ)(ך-גיכfומפירג

נמונכס , l/רפסרגןע"סנסו" :eגנכרפר
רננכסקרמכקןכ tiנvרמ '''סי tiמנמארמתימדוחיעלהרחרולאכסףשקלמאותבארבעשקנהעדמצאולאשרה

 rוממקרמגמןססו::ירכמויססרגכומסשלתותמיםעבדיובקשוואברכךעמךואהיההזאתבארץגורכו)(שםליצחק
רגקןכמגמכזרוסוfויןונו'נרנר '!,!נמלאמריצחקרועיעםגרררועיויריבו(שם)שנאמרה,רינ Pשעשהעדמצאולא
נסונימו?ןנכססרנריסכ::כעגיןrכמכזכשוכבאתהאזpרהארץכח)(שםליעקב.אמרתימדותיאחרהרהרולאהמיםלנו
 rונכמסגמנכיכתחכסמננכוימ Pכקרינןלילללללי
כסוףוסייסרנר'כינררפעסזככ ' Mנאוטהקשנכזאהשקנהעדמצאאוואהנטועקמוםבקשאנתנהרהע

כח::ורמ"סחננרנר'כמ Sסנfכ "ו::רנקfכרועכשיושסךנתחלהמהליאמרתואתהשמךמהליאמרוולאמדותיעלהרהר
::וייןכמ]ובכסיינכמרפ'fומרי'סfו~וסרנ"גסי::וונר'יי-בכרמ::ורכנכ::ו :eכvרנכפרס',וכפינרקרקויםסומממררבכגיגסגמ"סמגומנכבכמין ::eומותן tiבכ"ג'וג

רמסס"קמנמנכע tiמסרי"'רנטוןגיסס tiיורמיכ l/ויונו'סרעומסגסוכזנtכרוכימרגמימטסי1וI.כירסעכיrכ,וכסוכסגrגמיכיממוג'ע tiיסווסעוומיעגס
סררסרונו'סרעוחסרכנכסמכותממכרסןמגומובר'ירכיהמוגגיסגקרמומממי::וגיוכfכוגמימטס j'מ'וסינווכיכ tiנובוויעגסרעסיויסוג:P tגריי

" ti נרבכייןכם/וירעייןנכבכr נכ~'רנכמריינרמ/ס'סr ומיייחייםכוסנכררסרי>יןסזכרנכסכפירוםים',וגותכfע"בכג/'גס'ס"קרמti כפיירסרעייןכשיו
::וינכנ"ןרנריבכפ"סנכוכfכיינייכקייסרסג'"נרניי::וסכסרמיוומ,ןבכ"סבככייטעןס' Iו::ורמי'(.נככ/ס'תסרנחכו::ורעייןס Ifרכימרכחוק'''כבכקיר::ורכויר

סנrכייסניןנניימנמכו:יססנירנכססכפע"יסגנכס j'בורכרכfומחמריסכס"רמ ו)יtiי:1סוככןכחסנררכסיורמי):כ I'\יג.רוכנססימ I'\טסססכעזרסניפ
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כלוםאוצרקיארףםנחדריזעשראחדפרקחלק קטז מהרשווא
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נאוניסחרושיויגסוכעגין pגנכ"פעמיסכנכ'יחגכfווכלכראשעטרהלהיותהiככ"העתידחנינארכיאמראלע'ררכיאמרשםרםי
• I I I I I I • 'כiווfעזסti וגחפענכיסךP גךכוti עיסr חת:יוחכ . '(/ג
 ~;ר~ ~,;~ ~ו~ר~עיס t:iכרגסfווןfוףזו'י iכנכןו 5 ,..ןרוכגןלעטרתצכאותהןיהיהההואכיוםכח)[שנאמר(ישעיחוצדיקצדיק

 .וג~מג,ויחגךגנכ"פכממוזגרמך tiגמגחיכ iו'יי,גולעושיםתפארהולצפירתצכילעטרתמאיוגוןעמולשארתפארהולצפירתצכי
 ~ג'"~;ח ~:~ f ~ c' ~חרסככ :tכקנכנכו tiנככקמיגי tiס Iכומ/כשיריםעצמושמשיםלמיעמולשארת"ללכליכוללישועתוומצפיםרצונו

וג'.מגניחגרונמ C 'ך pגמנכמירמג"גסמנכךiכמככקייסךק ·ולרוחשערהמלחמהמשיניולגבורההמשפטעלליושבמשפטולרוח(שם)
רס'י':ינוחמרוגוכ tiכי'יסזווככוכוכפיגכג"כדכךמלילילליי

גוe:ייו:י rכערו 5 ':!נמדממרנג,סנניכסחפ"מס"סiכחיג tiגכורהותואמאמתןרהדןזההמשפטושנעוצרואתהרורהזהמשפט
 ;ת:~~עו~ 6גזג~כסזגירוגמכיוחךכסךו 5"ו ftiופיסמוושערהתורהשלכמלחמהונותןשנושאוהמלחמהמשיכיניצר~המתגכרזה

 חו::<::ימד:י!:עיקרחייכיסכיוממiנiכ iמגיכפימנכiנמרiנלפניהדיןמדתאמרהמדרשותוכתיכנסיותנכתיומעריניןשמשכימיןאלו
ינז~ C~וגיר rרין~:י 5 1ממ II 1לללל זגרגח!:ר 'י:גחכמכ;כמדiנוגו'כרכךככוסגנכג;י"תעווכשכרשגונייןהאגם(שם)האמרומאואנשתנומהרכש"עהקנ"ה

:יחרומפיכיוגו Cסוחכ"iנפכככמ·עיס tiכרמףמפיסמרו
 iכג .ג"ג~ר::עיכדימחסורוכרי"כגכנחסדוכיהןחסרורנעיס tiגךמףגמ"סמפיסfורן-מזכ"סריו 5 "',,סמכו uךס tiגזגרוכמ tiמכי"נמרוחמך pגסכוכיןויסגככ,כס

I 1 גחc חכ~ומרגחר
חסרורגחפיכחרו iמז'ם"ומעון;'יס"יכ"ער'יגיסונגגמןייי"כמגי'יזגיךגממ Pחמכגעוןוגםמכיומנכך,מנכיגוכממג"גכרכעגין tגנכ/'מנכגסגי Pנכקכיוו"ס

חממ.גינומר ,, 5ר~ח::יוסחנמ:רכיוךכעיסגםיס tנכיוחר::יפקיר::יח::ייסגוכסחר::ינסומסוגוןיס pכ pעככגיסעגמונחןגכופקרומנכך iמר::יומ t:iע t:iפו Pעוכנכוגגיס
כחנקו C:יעניו:יוחגכימ,כי\טוכנכררסךfו::ימפיסדמךוינכיסנכמורן-נכנכ t:iנכ"ימורחוקכומ ''' pכפו •ונוןfוווס"נכמנכך י:: Pכנכחפג"כיכוסנכיו t:iiקוגמוכככיהןווכן

 ח"ר:!יכנמ Cסח~:י 1 ,
רח:יחפיכחרוחמרנכמךיוווrרו tiס tiגיוכ;ינכיסכfוורו::יןונוןערוהיווfונכריןדנככרגיןiכמ pכככ';ימ Pרקכי"וןנכעי;ר Pוכ'חגיךכימנכךfוחךכעגיןחנידוניז::י::יעוכימ

זיקיכ 5 ~סוח Cוח!:גכךסעיסרוחופסין[ח]רנכמריורפ/עוסין"מנדסנכ"פ Pר iכנכז"כפרסגוךמ"::יופיעגק~וiכמכ '"גקנכוiנfוכה"כריקיס 5כעסרוחונכומיוכועיס tiסךעס
חמרירגכו .נגדנכע tiנכךכיסוו Pככדגחינמפיסדמרו\מנכך uו::יסחמכעוס"זפורעוגiנכססכס tiנכנירו tiעניווiכ pרנכיעוריקיס 5כנכסמ"כ pסככעוכספוךעוכiנכסכס

1 ~~~~ 
זיקיכ 5נחפיכ:גחרווממךכסוכעוכ"כ j/עגיךוח Pמיעוגככפורעוגiנן;סגסריקיס 5כמףממריוגוכעוס"כפורעוכמוכסכסעיס Pכךךוחוממריו pס Pגיוככעיס tiוכךדיקיס 5ג
p fדכמגן ",וi רמP ועיסfכ::יומכןדוקti ורר'כעו""נפורעוגהוכסP ווךוכןמרגחיככיסfונו' '"גקמוממככיכוסמיוימיסכp כרמרכךP מרחומורק .נגזגדגחיכעיס

מסגיוחממ 'חכ:!כומונiנן Pמכככעוס"זעכירוiכנכיעועכס :tמ pריקיס 5כמ"ג pמימיסכמוךו'י,מעיס t:iרכ tiופוךעונiנדגקמוiכוגון 1 "עיס tiרנכiכיערונוןופט fPו P::יג
פחיכחרו!:יסי:י " , , ' ,'מ " , f1כ חסד:גומזיקיכ 5 ~תין Dדס""גיןד;פיונו' י:: P;ממפ;סכותיכונון 1 "גקמותח; י::י;וסנכיוינכיסורו ;::יןכסנכעiכין י::יגי::;גרfו"ו;פ"זכירן tiוiנ 5נכע; כ'/י::וע;ריומ

 c~חוחי! cוחממ :ודו/'קנכידיכמוחוזומד::יעכ י:: Pנכ"דסiננפגךמסמפיסfכךן"מ Pרומנכרכנכס"תפכסגמיכנכיגיככעיכfככמכיסוסנכיוסוכן"כמ
יררוףזיק 5:גמח cכחירוסיונ Pגנכפוךכרמסי"סךוiניסס Pוע ]ג[ממרווע"זוכ'ווכ 5רכעוסיסוכ' uד' p 5רמגכעכוךס p::יסכיג" pוכ/.כרמסעעך"כ::ייוiנiכסכ"סעתיך

I I חגכ .ויחגרכחןכמ
וגכ cגמוזחי גו:!'דכנכיכס[נ]וכפ"קiכפfוךסכוסיfככענכוiכו l11יסגיiלפומסנמקוסכיסועהווקמנכךפיס 5ממכסוןפיךמ Sו,ון 5ךמכסוןני Sרךיסכרוכחכנכסגמ

מר:יסרח~ ~'זר:tוfגוממךונו'וספ~רגfכמiלמסגוןמגיגמ"סכיוהךכסגיגסור::י Pסעכיכסנכiכגמ"ומיוכיריס Pגנכו 5עכעוסכוכ'iכפמךiכופיס 5ומביווכ 5געוסיסכגינךסיגן
נ:ייומחג~ .חחריוסומ"מחרד"ייוכרוחוiנכ'מכוכו Pס'סfודסעגגמנכך::יגג tiנוופירסוונו'::ינ"נכ::יךוחיורענכיסמנכרע/'זמנוחךךו f' 5כiנ~רור~ז::ינכספטכרוח

יכפחfורו~ו
מכדס r !'וfכר!:עיכמחךמרוח::יימ"עקכנגגכסגמ'עגיןו::יוfכ::ירער 5 '''וטונר 5::ייו"סונו'חייסרוחנכת Pג 1jגנכ"::יגסנכ~::יימ 'כ"ורוחגכ::ינכ::יגןגס"וfכ Pסחיכוירוח
חזרג:י c .חממכ c::וךעך 5 'גח::יוfכ ti'יכ::ינכ::יךוחכfכוiכוגרוד::יגמן p "וזנכ'י t:i::יגומחן"~חיגוי::יכרימכגסררfכחךiכרוח::ווfכ t:iכוכיסמס Pסגכוחייךוחזסגי .ונו'

ינזכ.~גןחמריחגזוונכfכךכממiכוממiכרין Jגרו pננכספנכייסכ::יומ Pכיוסנד"'יוג uפ"סגכדךיןכחירוסיפיךוסועייןכממiנוfכמהרין 1::ורזססנכ~פייעככיוסכומנכך
10' I גח!:רחזכיגחכח

מרן~חזנרזגרמסוכסfכוככחמ::וכגמ/)משיבי (:עךי::ך 5ס'סכגחוסכוfכסחיגויגחעככסחננך"'סנכסגחסוfכ P::יfכחךiנךוחעמוסיסר::יייגוךו Sכי"מiכגכךזסוכגנוך"
ו~fוזו~זירגחפיסקנעתכחגנכ::ופכפכiככעחיךכמרס ]ז[ומכין Pסגמ"סכiכוךסעiליסכקנוענסכסכפכפכדסייוכרךכיסככ'ייימiכוךסכ pדרגסוג/.ננכגחמiכסווכiכ(
כמ cגירחממ.ומ:י r:יסועךי,'ין pסגעדמניכס fז,פן"י Pרכופיךוסוכןככ'ינכ"רומעריכיןנכסגינכין tiסער"גו'כנככחנכiכ~ווכiכ,'fכ tiוכגfוןסזגךדכויסגי Pו::יסכהור"עמיס

פ!:וןכמעחסגיר rכ
ידיכ rמחני c 'Dכסכרוךמגחמ"יכי Pונכ Pפ tiנככי tiיוסגוכייןfככ::יוגסעי~ Pיפר Pכ י'/ Pופר .וכן"ריומרiנאמרהס) P ( :געיגהוזנכןוכמחרכנכ~ tAכרדגהוiנכפהוח

ג! .וגגיכ Cונח:ג'וחרי"ף
יכ rרסמג"!גתג:יתפככ c~מע"פחזניגחכמיגזכועתכגמרג~יככמיזגתיגו:יייכיזגריוימנעכו c~ומרימ rחכקנ":יח"כיחגדוע'כ C:ירfוג:מעעמעע~תעני~כרfוייומ 5מגמ:יכיזס C'Cזיקיכ 5כ

 : )'כ ' C(מע iר' 5ועינכ ~ Cגיח'זוככר-ו C!:מיככככוז t~חי t ' ""ומס'יגו~ממגכתייממריפווחע"פחפיכחרןממרתגו~ח"ע Cרגוfומר:י cממ:נפ((געגנחטמורח( c ',~ןדוניגע'
חנעזררניאמרויקג~ו(ר!:עיכחףחפיכחרו 'י:חמר Sזגרמ eחזכיגמ(חיגז(ועת:יח llr ~כ Cנ:ינככ':ין tס'מזנרו tזנרינ:ימיע~וזועחיסיףגיסיסנכגוימריקידכזוt:עחיר~עיכס:ייו

'cו:גנכגנחמו Cעוחח"גג;כיגכו r נכינרחיכמכס':יןויקרחפכיוענ 'י:ויעגורסעגנגעכיוC גזגרוסנחמי 'י:ויחמר~חענמעסC ויכ:יfמג~'נגמריסניח:יC נכיכיקגנוC עמידזוניכחרןממרחנחכ
עערסכ:יייתסקג":ינ \ ,חמס'גגוזוימנחמבגעמעעממי Iכ~ח I ~'~חנימיחוככגיימיככחורוי:רי:י Cגזנריוחרנ:יויקוזחחתגגמ Cסעוכנג"מכמ:רר:ר cמ:י 5 ר;;:י rענגכומר:י :tמיימסרוגו''  , Lמ:יר!:"חגפי':י rגרסי"ףפי' .גו'יכוקחכ:נ:נוfו:שמעיהס'מיכוניסי:ינח e:גחר!גכמנחתיכחחכויחמר :!" rו:י":יקגזגריו;וימקיי'זגריוימגענו cיו Cעג J:יתפכממו Cו'

\ l. \ L\ [ \ L L\ l. L L כrגרC קזי 5וזיק 5גכ
גחו" 5ס'י:רי:ינח' eיכוקח ',,י:מו:::מבכי:ינכךס rפסוקמעונכקר"ככ,סו"rכעוכזקזקעוזו:יוסיף ::ו"עי:יי:יו::כrכ:ידי!כמזמ r::רומגחזני:י rכ Cגתוג Cנקרגנוחזכיrככיכוחדכי jגע'כ'מ!

 . 'גוגי 5נעערמימיככחורןס'מ:ר r:רמסוףגחר,ךקרחכסתינוק fjוגמוריכ rמtבכיקורח:יי:יתמיזחכחגחמוחכ:יומעויף:י Cקעכ Cנפיגקרגכו jויככחענחעסז'וי:יכ:רכרקחיוזגכיוו
כדקקד;כרמ:יונע"ז :ו r:וזר!::י:יגי!מ:ו .rוכקמומחכמור r:ימומחכת:י cמ:יתפככ:יעג(געיכ!:כ'כמזיווכמניכומחימסמ:יכחר C 'נמחז:זננגמכ Cנ:ועכ'

וחמיק:נריכ Cמחחריוסףענף ,יוסףעץ
ונו 5ריכ Cו 'lנס rסיס eחן .ר!:עיס יי:!<:כס eמ'וקינרחפו jגחר'גוגגיכנעיגזיחףנח,"גיככיסמוג'כrוגמיגך~ועמ::ור~גךוגו/,סן ת~,,'מג~תי,"גיססעוגךייחמרוחזכך

חיןגו'פיכ 5ונמריו 5זנח:יו r.ווחמזוחפומיגףינחגי!:רחנחףז:יונמ rגי נוfר:;'נעוגתזיקיכ 5כגג((רמסמפיסמרךךיכממ~תגרמ 5כמ .רגוןמפיסמרך I ~~ממרוגרתגfpור
~ומרמזעמיותסקכי) Cמנק Cזג(יערומו:וכגו!סחממס rגיוגניו .נר:עיכהפי!: iחר::י:ויסנעגכני:י . ':

וסזגרכגכיגוכנר::עיכרוחיכנזיקיכחכ tנוז רג;:< (" rו.סחופונז:י ("סנקו:יח jמ<,ררח:ו!גחנקחגכ .סיע':;ר(כי!(נךיקיסגי(ומםמעפמיסחרך Pט:ירס'גסקכווכנו:ירמ:י t:i Jסכיו
t:i הגידסוחיכמוהי(סעג'ר:יגרי\ע :כנכדסנ:יח!בנ(ו,חנכוררמח'i ו ."ר:עיכגמועונ!:ככגג:ומ:גr כנמנגנמו 5מגכ!:סקג":י"ו"

[ח]מהרש"אד'ח
דונרק .חגארבי

(זףונס'!עןש'ו
שם ]ג[ :גג.)
ז l/רע •עת',ר"ח

 :) • 1 '(גרגומאמרן

יבונ'קבאיד. ]ג[
 :):ןכו(זף,לחדמג
ד"חשם ]ז[

כמ"ש .מש'בי
וכן'ששואל,ו

כח.)זף(:נמ

~ 



ייסףיד

'ידפ'ןpפס:ומא
מ'מ~כיס'~קיע

 : Iע" 1סי"

~ 

נאוגיםחדישי

ר Cגמויזככמדס
עןכרססו::יסיסוכס

~כ r 'ונכור .ו cגרמ
מכמפקוומ'ןמומר
 lוfו'וכו'גי<סס
וגו.'ו,רר~·'פכ,כיכ

רינסנגמר Cז'כ
זרכרגרכגיסנס
ונרfוכ .ס Cוקממר

 " Cררגרידמהוו
I "מסרסגנמנימסכ

סומממכומכונמeנו
!:נiכייסנכסו Cרסנכנ

יסנסנכי'::נג Cסרונככ
fוזנכומכונ~מנוסמ
רס::נכיסfוכסגסגי
סיfוזויסנסגגר cמ
 'Iוכי~נ~רממס cמ
C וגוI סוC רגמכC " 
I וכומכסוגס'כf

סניזוניסנכיס Cסר

:;גו rג'יסנסגכ

ו Cנכססfודגכומר
רינסכפיגוגסס
כגיסנספכיכ,ספי,

חומסד'ייינו:כפעו
C גריבמייסc כמ

נכיס Cרסמכו':הכו
נכיס Cמרסככiכייס

C וכגיסכסfl וfיסיו
גיו!טויסו Iוממכו
י<ססנג Cמככ:גס

וססובכונסמעמס
דכיר cמגבכו!

נiכייסר cחרר-..::נכיס
וכגeר.כ"ןס:וגיס

נכסגיס C 'וקסנ"ס
פכיכ,ספקוסו Iומ"כ
מככ .פעו Cכי<ססכג

כומממרק"ק::כפרסק
fנזגרו (וC מיניכי

סנwממנ'ר"נכיס
מטנ::נטמסי!דמר
כדגריסע tופו Iממ
ו Iממנו Cכמס כ::
כר::נכיס Iנכו lמfו

 •קחמרוסכריקיס
ממר tנרfבסכגו

t נככיסיסס'מור
ךיקוסרכקוrנ 5סרcח

יקרבכIכרססימכ Iס
ס Iוממרסגכי Iמג

 " Cכנכויכיכסרכוקמ
יסמכפ ~ורכוכו

חינ'מכסיס cמחפרםו
כ"וךח Iחמפfורם

ימנרןוכמפfוררו.:מו
יזגוס Iוכמקויססס

סיסי'יסזג;נועס
כריקגכ cכרמעערמ
ר"ככגכיןגכוfומר
כמכפסכדיק 'כ'

כבכIכרסגזחהיגזס
גככחגיחמרכזס

מ flוכזסזוגסכריק
ס Iענער'ןכו C ';מי

iנר cכ!:ממרוזס
מו I5כס t::עונכ((ו

 ט;בו:::ומי,:ירייס

ו I ;:כרערכוירוiכו

רש"'קינקיגקיארףנםחרריזעשרפרקאחדחלקמדך,ש"א 232

מנ~פנינ\י jןאי :טנובייויק.,ב"\ימוכר\יסמרוכן\יככווכרוrכנ\יטיסנ I ';עב\יסגכונמ,ןעrכ\יגינו tiנייןסכ\יןס Iוחסובגכוניסגנווכר\י I\י
הרחםכעו\י"ב:חכקכ::יסטמ,ן •וכקרכןבכיבכככגימגטיס:יצאורייגין]יק :i5 cסנרמ::יבכטר\יכ\יסי::וי\יכמ tiריכמנו tiנייו Iסכעו::ו" r'Iעגיווכfכר

ו\ייוברר.ג::ירריסריקיס S::ויוםמסכס.\י Sכחו tiריקיס Sכככסיפרטנמוrכ\י]כסגרiכitעו '''כבגירייגיסמכמפכ,כ\ימ,וומוכרכנייג.סיכומומככ'כבכהיר
מגכמוהסוכחריוכיו Jמ,מחריסכירחfכרכוכקוסוכופקריסככסיסכ\יו :ייכ Pויjג,ורסוריגיב\יורמ\יכו tiיג

nrכריוכיןנגסירבמוהסכ\יסים tiככסיסבגסרגהיניריחוע"סמחרiכעירולא
רכי:אסרכקוכובכפורסעבכמ Pומוiכסשנא'ניהנםאלאפוקהואיופליליהפקונונו/] •וכ'יריחומiכסמכיכיiכחימכ

.בגגוס'הור\ימבכרסבכ\יבכפגיבכעוו tiפלילהואיזלפומהלךזאתתהיהלאכה)א(שמואיג Iוג/בכגכועג"כ ~מהפרסוכמרפם'''עייו
 :רר",מ,עבכמ pבכבכוו tiר'רריסרכוiכמלל Iלכג((י",מיריחוע"םמחרתר Iערכמ

סמיסמרורכוכfכרע tiי\יוויםכעה"ג :ים]יבפונתזכא)כשמוחשנאמרדייניזאאונו'י\יוטעויםנעבכקרמריכיףסםגוע\י
יידסגסכנוכרו ;' Iומרריםוקרמונו/.ב Ifעירהנדחתאיזלהםחלקלעוהאנשימשבהשםונו'רגמיריחומiכמiכ Iסר I\יעמזכונג::י
;כוכrכסגםיiכrריכרגiכי\יינ S 'עירו Sוגבליעלבניאנשיםיצאויג)(וכויםשנא'וע"גיריחומiכרכג\ירקכמגiככ\יו"כ
כוכיבכותרנiכיסכרסיעבכירכוגרויבכוiככליל(שם) •ונו'עירםיושביאתוידיחומקרבךמiכ Iסרעירקרמקמבכרר;רר;ר'ררום
 •מומiכעירס t:iעכיריחולא : J\יקט 11י :.cל'מסוריריחווiכממחרrכע"םמפי;רמסור
עירטסעכטבכ\יויסככיריחויכגסטכמאתהאםההקבארמשמעוז'ראמרךה 7אהסמגיחמוםסהמ\יזמזכעירמיוכגו Iמפ

 •יריחרססעכחfכרiכעיררלאמחרזכ:כאלועליךאנימעלההנדחתבעירדיזעושהיריהומת\ימכ,כיiכחימככג\ירגהיכ
יריחרוקרמסמחרiכעירכג\יםמפיכוידבקולא(שם) •לפניכלילעולהמערהאתהיריחו tiע"מהרiכעירכגסיגוכיבכיירי
יבכחסיריחרס tiטמפינוגכוכהסור pמשהרשעיםזמזשכלהחרםמזמאומהבידך.כוכרוכ~כיר~ ק"ו::עכי~:סאיוק"כ
סמגיכיiכחי)וככג::יכיבכיוכנכוגס:כתיבהעולםמזרשעיםאבדובעולםאףחרוזבעולםעגויבכחיןlפרם •וג"בכורגו::ייס
םעכרנכ;מהמכםכבימיו .יריחו)וiכ •ל •לגפירוסווק"קעג"כרםנכיסכסורקרי

i יfנכי ...כti כ...גסעכ •םהעומזאףחרוזקנסתכו";רםעממבכר;מנובfככ,סקרמיiגמ"ביi: את
עירמימנגסככ\י Sעיריחר.רכמיריחובלואתאותההחרםיג)(וכויםריתקיבדףרםזרסע\יי\י tiברגרר Iכמגירסכיסרוכטוכע

יריחוםסכ\יקרמ tiיריחוססענמחרiכלהשבחוצהצדיקיםלנכסיפרטבהאשרי\יוטעבכקככiכוכiכ ti iככוכוכרסי::יכמ
:באבירם י:: I ,בכגמסממ,;רפרםוכמשבתוכה.צדיקיםנכסילרבותבהאשרכלואתכםגובfוכ,כרםעווכיההרהכס tiמכמ

S עירוti כ~יבכורכוסיסרםעסיסגמiמכירסכםבכתךםנכמכירסיסר::י.כגורולרבותשללהכלואתשמיםשללולאשללהםבכ
;כוכiכםנמכ;בכורכחי)ו;כוסיס וf;סרםעיל'יממ,נוב ::tימכירסופריךיסוםנכבכקככזכ
רקרי ,עכירממ,נוב i:!ראבירםיריחו:מהמפנשמעוזר'א •השחוצהרשעיםנכסגנכנכםייס-..כי::ייקמ Pפבכ\ייגמבככיר

גו\יי\יגכירו 5נשנוג :רםעיסנ\יריאבדושבתוכהצדיקיםנכסיתורהאמרהוםנונרעיסובכעםיוע tiרסי\ירמכירס
נiכחכרר.סקבררגיוו"בכור.רםעכחו:כזלפיכךממונםבתוכהשידורולהםגרםימענקמינמסוע iוקמוכררסע\ייסכמ

יבכוiכםכמכו;חזורכוסיסמכירס :אבדממונםםרע\יי\י ,'tחימנמני::יסבכגמגfומכירש
 וf,"וגפםיסנמגפיובכ;ממעיךו 5סנוכלארמההיאבעתיהושעוישגע'"יגדףרסחוכסיסםבכ;רנוגרוממנירסכ Iרמ;'

כ)ובירססגממרמסשמע :רךם"וכ)כ ,. I Iל I "'1ננוכנסנכ :tיiחוקגכו;רםימקייסככמור
יורעמ,גיקfכרמבכ:כבכס::יםתמ .כוגרואשרהפניהאישראורוכ::יכימבכורככוכת;מ ti;בכרו;מבכיר 5ס

 .י)שע t(ירונו'יריחואתהזאתהעיראתובנהיי~ם
אחרתעירשםעליריחולאיריחו)ל IIתמהאלאיריחושהואיודעאיניהזאתהעירשנאמר(ממשמע[תניא]

ובשגוביסדהבבורובאבירםיריחהאתהאליביתחיאלבנהבימיוטז)אי(מדתניביריחושםעלאותתעירולא
.אבירםללמודלוהיה(רשע)צעירובשנובללמודלוהיהלארשעבכורובאבירםתניאדלתיה.אהציבצעירו
כאבירםשנאמרממשמעצעירובשנוברעשלאותוללמודלוהיה(לא)בכורוכאבירםה"קעבודמאישגוב

הכיתב
והייוvיוטיחהכוחוטחויכיכ"ימיחוח lזכרויושקיםוIכ'המסכחאכזוכורוו,וושיים.מסוכסהיחיריםכ"רסיותחותמיכיהמשבהכפי'ר'זם'הרמככתר
יעוה"בחיקוושאי!חחשוכשיאהמיחוחכאתחובהוגהארםכשיחטאכיוכיונם bמתאיאכראמוההותוההברחחעיואנשיי'והממריסאבי-
וחזר Iלעו"הכחיקלרם.שאי!ואליהמאמריזהסמךולסיכךחלקיוישאכלןכונוז'וזהכסרקאשרהסשניוחכ'מחויקחעיומעיהכחכעוי •שיים
 : י.,-הרמבםי'עכ'ינהוגיםיהיאךהברך.גיםהםמייירעוהואהמסכחאלכינתה 'IIIמנזליריכאשאינוהחכמיםבי!שיהה>מחלוקח'שכלרבותםעסיסיךז?רחי

 jהענ'זהובזונמהםכחארהלכהיפוסקצראי!ב'כררבראמונחשהואאלא

יעקבעיין
ר~נכיסזככסי ,כסשנמוכ::וזזיקיסנככסי::ועוכס:פרט iממףמרו!כסמכק::ועוכסמןסכרiכמוח'!גכיכוג~סעוככמס.גיכפני כ,"עוכסס:מ~ <::ממ,מ,נוע~יומנימעלה

פיו,מנדו.םנמוכסריקיס Sככסימורסfורמס <::ממפני~כס:כ~מחמכמרכוכ::ו <:: Sוrכ .Yרומיינכנירעוכסומכרכוסס Iכרחסססכרiכמנעןנןסמזסכםוס <::וfנס
ואיחו:~מס::וס lכיוזמימיס I: ~ e; Iככמיכזיקיסכגסיכ·מסמיס '111מ Iוג::כגסממנכע t: lכיונעירעיס Cרנתדוחסכןכוסןרfוונכירpע Iכ'וסכ~נקרכטיכזמ,מחרFנסז iמעסומסfו

ייסףענף
ענירסכפוכרי mמ' ", :1ס Cגכסעחחוכזורק .וזיקיסמס Sכעזסמסריקיס 5ג q6ממרי,

חכג .ס 5נעסעגווכחסומ,כירfכיו!:גח(וס cמרנכמוסיכ .כו cכ qמכססממרי, ,' '1
סג::<ם"כסס'עסוכזיסנכיקרגיכודענכרועכגכ •מסזר '!lמעמיסככעריכקוסרעס ' Cכעו

 lוכסדרוקנמגספממורמfויססנכ~ P :!וימר •גויככיכiכרנכסרגווסס c 'וfמכפיס
ס Cנכcכמו mמ'fו l ::כנכגוררקוסמריכמעמנכיר"וjסיסוכfו . Cוכמזרנגמרfוכוכגומר

גןfוגי .פהסoחדייIכמו cנמףס cמסתפגו::פירכן Iו .קס;ק~iכעfומ fIו <::יססו Iו .iכור
fוככ • ,rמ 6כממוספוומס :Iככםכiכועfויסגימיiכומ :IIככזיקיס qח~סfוריןסכורןגנטיס

fכף c 'ט:כtכססנכמ~סרו Sכומזויכונוסמרגניס;דכריסרוסנכדסגנר cזככמרגכ,ס
סוחכר::עיסחףרי, 6מ cסIכעסףוגוסנסרכרמר cגחממרוגגו . ~יחריןגר!:עיס

 'ו;"ככירממסכיסמכורפע!סר::Iכגי.כר!:עגחוככריקככעכי!: C '"כדי!ורמ :tכי
מסג"ומiכ"וע D :(( חו(!'כח <::'סקכג"ומ .עוכומ :Iכעמרעכורוכ"מיכקוכו!:ומע

סמדססיחוגו qממחריו ;cחפיסמרורסממיסמזוהיוכגדזכוג"גגכריק Cככעכ' <:::: "1
 .{כגבוה~סס I '~ומ·,כ"געיס C~ר fqומfוריןו~ךכ .ננעיק~מ~פעfו;,:.ומיו .(מiכומ~ו <::~סז'ןגוכויע Cכריכעוקדיק sכיכימומס.::מויהרכומכפניועוכ'י

 I :כ"עכפ"iככסס l 'וf~ניסמ,כס

ייסףעץ
דףנסכדזוךיןסתוס'וגתנו .~נכוסינח~ק~ססמיןסוכחתנכיראגש'רסו

וסרנוס~וסמכדומסמנ~ו~ 11מייד~ממי~'.סגיומממידיסנכי)ו Iמ'
 :נכ>כמ~ק~ססיונ
ניס(פק)ו •יריזווססענמחרמעייינממחרמעירונסעניריזוולארחס

דסי(( .יריזווממממ Iססעירמתנו~סיקוסמסרסמיסמךור'מכומיכ
ויכגסיקוסp)כרסמ,םמךוך pוס"מנכ tiמ .~מומו .ממ tסס~יךממנמי:כמנ

חסרסחםיוחרור .טמסחתכס tiו'בימנכסנכיךנוףדסייגומI Pססנכירמrו
{קךfכrוסמסורמזורrונכירככסוימנכינירימוסטמסמח Iססנכיךססונגסיקוס
גנ~מזורמגניר "" 1> •יריוממrוסמ~'כיrוחימ~ס,כככוrויכסמוססrומ .יךיחו

מי!כומס

[ 



כלוםצרואקיגדףםנחרריזעשראחרפרקחלק א"סחרש קיזרש'~
אר."שמד ) 6 [כמגפימיגהמכfוויורעמיגירקfומרסמגיrרמממ t:iוcורגהומכrר Sסכירי

ב"פ •אחאבח"ר I 1 1-מ
 • ).מסףי(דגיטי!וכקכרססיcו(ומהוכגיססגוכסכרסככוסספ(ינ כr(רס"יגפירוסגפסיס

 ~סוסניטאחאבוררק':ככירו Sסנוכסוכמככרrכזרוכמנרכרססניrכוגמ i '''יו
יוסףירסגrרוכיסוככוכיוכrרג::יסfכ S 'סוכמוכררגריגג .גוןומגיסומיי"מתמ::יוס

 : 6 'עכק"סכ:ירר'ו'אויוכוףגו'סמסרcומממrרמכויעססממר
fו"ע יICףר j ,וכהגיסוםגכניר cIוגרנרוגו'rרימכנגcוכיוכיר

 :ייזומ' Cpו 'רrנ.rר (וגו,ו ,(וכרויוכן ' 6ג'סמכועקכ',מ"מ lמ , ~ lממכן
 ~וגו'וכןכרcומכcוססגיסיסיסמסוגו'

נאוביםחרושיrרןכfכג iנוגכגזוזמ,rכימגכככגיוס~יק
~פוכממכרו :!יזקחוכרוכיגיסגככ'גססזגירמrכחנסג

ג""פוככעוכ'ו:כcומכ::י::יםכיסיסיסמסמrכמכמגמגיcוו
;ופןכ(וקfרמרfוכדמסcוכ"י"רעrכימ,כעגיןפcיסיi'כמכגוגו'

I כ'ורוחמC עככ
מה'נתזמ,פע ;tגמגהנכנכוכגrרמוכrרימכגםכממכמסמכ

P רמגומ"כמגיי",גסכככrי'כוכהגכ'מכעי::ייסמסכמ
'התמfועכוכחגווןכהמ::יסrרממ"גגרמסיi'כונו'::יסגיס

I מ:יt: -והוזחכעf'ס
ממז'וfר :!ורס'גכrוכו::יומןונוcPיוכיסממר Sוככוגןרוכסס

 ס'מ;:; ס;::כס'ס' :tווכ::ירסגוחכרהסגזנסוסגגגי,מוכיוגמ
כסגססוומכfכמעכממרמריומסרסוגוןcורמזוכככ;

סהוס'!:גמכומחרמ
מהןכחהממ j 'זפזו ][מרניןכי!ג'פ/וכממרי'גהס Pווכגמגין

:<פרע' !' iוהו)ךפכי"גכרקמrרכfככזמןcומןכרר S;ככו;מ
מוחמרכו :t 'ר tחמסרונו'ס' 'כr'ס Iגוכמגיסותפכמ

נס'ו~('יו;:;'כזוק
 ג:::ו'( :!"וזוכ י::ח::יכרמסגיוגוןcPיגיסיסיסחסגפגיוככוכרמי

 ג:" I1מוכ'וסגכ"רוגרייככס::יירמ,ורכווכווכס"רנייגפי
ו~ז~ ~ו~מ~ו h '~~~~גומכימ,ס:והעורביםסנוככזכוגקייס

מ:ירמומוכומגמןוכקוסגזססמיןכככגיויפ.סיק .ונו'
ו()ךמכומ'כוה:!כנכירrרוליןקממנפרק"כזכיס 1'ועיר

:י(ז'ק'סר.ס'ו·עכמנכ,סגימייהיסגממכמ"ומרסזויןכזכ
fחר;גוסמ סכ':!כ:

רן.,ח,גסגע 'וגועמוומפסרגכגיגמרכסחיזוfכריכיקרמ,רחייזכי
כוfוכמחזכ:ר mמ iגג Hמ pמסוסגמוזססזגרגפרס

כגס :t ';::גריסז:יכיcויסמסס כtifרונו'גריזככגזוגכוסזכרמ
כ:י~:ימ'סכrי:יגכ

עערת(ס'זגוכימחסגזוכ Pסייכככיוכיוכיוכמכיcוו;םהומגו
גמ:יכסג t 'ג'נכמיןרנסומנכרגגככוכמגכר Sרומ::יוסיס
'ו:גכסכככגו I1ויי"גrרסנככימי'גווינכ.ורניסמזווכהיוכוסיcו

ז'ן j;זסמפפעעכ
מיסוממוכממממחומזוררמfכמכןכנזומוככירסייגוונו'

ti י::::יגנמיכסtי::י S כסנסכככגוכחככרrס'י:;והומכסססג 
גזו(ככזי!:קרוכועונכcיורכיסגומו Sוכסגמגוזורס י::יי::ונסר

 jגוגסורגחממ
רוי~פע eמחוו(רסי::י t:iכקרמ tiגוכופרמrכמכככיזככrרס
:חרסכמחרו(כיסעוגסער Sגירcימ Pגריס Pסרעכגכר

כיו'מ:יכ'סקז'כסכעגממער 5רמיגfורזוזיגיון H(יוכפ!"
::יט ,:ירג'ע"(ג
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 .רש"יקיגדףסנהדריןעשראחדפרקחלקמהר'ש'~
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 ' 11מםיגרבריסמ:ריויימככרחמוו:ר~סככו"רו"מוזכו 1יי::יו
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 •כעוכסכfויק i5אבל :נמ::י::ירע::ייוסףרבאמררשעיםמאו •וכו'ם.וכrבוןסגרוגככמ::י iיזויכסוןייןומקח::יניס iגאחדושי
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ו'יוגכ'כווכיגגמבכיגי::יגנורומ"נ::יגיני::ימוכרממרגכממוחכ::ינכיכחמםקנמ"נוכיגני::יגfכסי::ימ"נגו'ונוכחרקו::יו tfJנוכמוכר::יגיסנבכ'יטכירקנכס::יזגיר

ס:רומוכמריוחרוכ iנים Iוזכמ~ינ'יגןסמיןככ'יככזוריוסנסגז::ינעסוחrביוגנגרינסגרוחחכיריועסנסחי::ייוחרוכנמם::יחמווחנככוחר'יככבקםמנדדיק 5חניקימ
 1 1 1מ' 1יוכ'נfוזיק 5וגו'
מכךריק 5 י::גימוככריסגיריק 5'יככיהחככעכםסמי!כמין::יככחמויסםמגוומוכרכמגי(::יגן(וי'יי::יס(fכככ::י::יחמו::ייחרךוככסחי::יככנרי;ורמיזיקיס 5נסגrירוכנמ
ריק 5 י::וכיחחוככיןומיןגרמוימוומכככפיריןומיןככיחוגמכפוריק 5 י::כקכורחככחעiכקיסrב::יסזוכרמגסיםגסומוכרכככיההוככוכססמכר::ירrבעגככונעו~סזיקיס 5 י:::!,יז
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גמסרע::יד~ממנכ
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fוי C"סרכחכ ,ממו::כס tiםסרמחיfימזוכיקכ Cככנכריס I'מחכפורא'רשם :ר(רריסכי pסגן
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 :נכופנסימכורמסרןססמ;;;מיגר5ריסנכ::כיפכיח mר:;נימ
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 . :ממכ::י ' pמפ~קו
 •רח""ז)ביסףלקםועייןההרושים(יחר
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